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                                        В Ъ В Е Д Е Н И Е
                                      (към първото издание)

Мно зи на нас той чи во са ни мо ли ли да из да дем сбир ка от сви де тел с т ва 
от нос но съ бот но-учи лищ но то де ло. Ка то от го вор на те зи мол би съб рах ме 
с це на та на мно го гри жи и труд нас то я щия ма те ри ал. 

Сбир ка та е под ре де на по хро но ло ги чен ред. Пър во мяс то за е мат оне зи 
сви де тел с т ва, ко и то са пи са ни най-ра но. По со чен е из точ ни ка, от къ де то 
са взе ти. В края на книж ка та има крат ки ци та ти и па раг ра фи, на ре де ни 
пак в хро но ло ги чен ред. Те са пос та ве ни от дел но под заг ла вие „из вад ки”. 

Из п ра ща ме та зи книж ка със се ри оз на та мол ба да бъ де из точ ник на 
бо га то бла гос ло ве ние за всич ки се гаш ни и бъ де щи ра бот ни ци в на ши те 
съ бот ни учи ли ща. 

                     Ге не рал на кон фе рен ция.- Съ бот но-учи ли щен от дел 

Сък ра ще ния:
С У Р  -   спи са ние    Съ бот но-учи ли щен ра бот ник 
СЦ     -   Свидетелства към църквата
ПЦ     -   Пророци и царе
ВБ     -   Великата борба
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ИЗ ВАД КИ ОТ СВИ ДЕ ТЕЛ С Т ВА ТА 
от нос но

 Съ бот но то учи ли ще

СЪБОТНОТОУЧИЛИЩЕ
ИЦЪРКОВНОТОБОГОСЛУЖЕНИЕ

Съ бот но то учи ли ще в . . . бе ше ста на ло за бр.Е. един с т ве но то най-важ но 
не що, ко е то бе ше по гъл на ло ця ло то му вни ма ние. То бе ше все ця ло зав ла дя-
ло и умо ве те на мла ди те. Оба че, в съ що то вре ме дру ги те ре ли ги оз ни служ би 
се пре неб рег ва ха. Чес то пъ ти, след ка то съ бот но то учи ли ще се прик лю чи, 
пред се да те лят, из вес тен брой учи те ли и дос та го лям брой уче ни ци на пус-
ка ха цър к ва та и се зав ръ ща ха вкъ щи за да по чи ват. За тях ра бо та та за де ня 
бе ше при вър ше на. Те смя та ха, че ня мат дру ги за дъл же ния. Ко га то звъ не цът 
опо вес те ше за поч ва не на про по вед та и хо ра та, на пус кай ки до мо ве те си се 
от п ра вя ха към цър к ва та, те прес ре ща ха го лям брой уче ни ци на съ бот но-
то учи ли ще, зав ръ ща щи се вкъ щи. Кол ко то и важ но да бе ше съб ра ни е то, 
по-го ля ма та част от съ бот но то учи ли ще не про я вя ва ше ни ка къв ин те рес и 
ни как во же ла ние да учас т ву ва в при е ма не нас тав ле ни я та, да ва ни от про-
по вед ни ка вър ху важ ни биб лейс ки пред ме ти. И те зи, ко и то ос та на ха, не 
из в ли ча ха ни как ва пол за от из го во ре ни те ду ми, тъй ка то счи та ха про по вед та 
за умо ри тел но за дъл же ние. 

В на ши те съ бот ни учи ли ща тряб ва да има дис цип ли на и ред. Де ца та, 
ко и то по се ща ват те зи учи ли ща тряб ва да ги це нят ка то при ви ле гия. Те 
тряб ва да спаз ват учи лищ ния пра вил ник. Ро ди те ли те тряб ва да по ла гат 
мно го по-го ле ми гри жи и да про ве ря ват, да ли де ца та им си под гот вят 
биб лейс ки те уро ци. Гри жи те им в то ва от но ше ние тряб ва да бъ дат мно го 
по-го ле ми, от кол ко то гри жи те, ко и то по ла гат, за да про ве рят, да ли те са си 
при гот ви ли ежед нев ни те уро ци. Биб лейс ки те уро ци тряб ва да се изу ча ват  
мно го по-доб ре, от кол ко то обик но ве ни те уро ци. Ако ро ди те ли и де ца смя тат, 
че не е тол ко ва нуж но да се про я вя ва та къв го лям ин те рес към съ бот но то 
учи ли ще, не ка по-доб ре де ца та си ос та нат в къ щи, за що то и без то ва учи-
ли ще то не ще им бъ де за бла гос ло ве ние. Ро ди те ли и де ца тряб ва да ра бо тят 
в съг ла сие с пред се да те ля и учи те ли те, до каз вай ки с то ва, че це нят тру да, 
кой то се по ла га за тях. Ро ди те ли те тряб ва да про я вя ват осо бен ин те рес за 
ре ли ги оз но то въз пи та ние на сво и те де ца, да се стре мят да им оси гу рят по-
доб ро поз на ние на Пи са ни я та. 
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Има мно го де ца, ко и то из ви ня ват не за у ча ва не то на съ бот но-учи лищ ния 
урок с то ва, че са ня ма ли вре ме. Ис ти на та е, че ако те се ин те ре су ва ха по ве че 
от те зи уро ци, мал ко щя ха да бъ дат оне зи, ко и то не би ха на ме ри ли вре ме да 
ги на у чат. Ня кои от де лят вре ме за удо вол с т вия и зре ли ща, дру ги за не нуж на 
ук ра са на сво и те дре хи, ка то по то зи на чин по ощ ря ват към гор дост и су ет-
ност. Скъ пи ча со ве, пра хо са ни тъй раз то чи тел но, са Бо жие вре ме, за ко е то те 
ще да ват от вет. Ча со ве те, пре ка ра ни в при гот вя не на не нуж ни ук ра ше ния и в 
удо вол с т вия или праз ни при каз ки ще бъ дат до ве де ни за ед но с вся ко де ло пред 
съ да. Сви де тел с т ва към цър к ва та, т. 3, с.188,189 (англ.)

Употребанапомагала
Нап ра ве но е, на ис ти на, не що, за да се спе че ли ин те ре са на де ца та към 

де ло то, но то не е дос та тъч но. На ши те съ бот ни учи ли ща тряб ва да ста нат 
по-ин те рес ни. През пос лед ни те го ди ни на род ни те учи ли ща по доб ри ха твър-
де мно го ме то ди те на обу че ние. Упот ре бя ват се кар ти ни и чер ни дъс ки, с 
ко и то се улес ня ва раз би ра не то и ус во я ва не то на уро ци те. По съ щия на чин 
мо же да се оп рос ти и нас то я ща та ис ти на и да се нап ра ви край но ин те рес на 
за де я тел ни те умо ве на де ца та. 

Чес то пъ ти ро ди те ли, ко и то по ни кой друг на чин не би ха би ли дос-
тиг на ти от ис ти на та, би ват дос тиг на ти чрез де ца та. Съ бот но-учи лищ ни те 
учи те ли по у ча ват де ца та в ис ти на та, а пос лед ни те от своя стра на я за на сят 
в се мей ния кръг. Из г леж да, че съв сем мал ко учи те ли раз би рат кол ко ва жен 
е то зи клон на де ло то. Ме то ди те на обу че ние, при ла га ни с та къв ус пех в 
на род ни те учи ли ща, мо гат със съ щия ус пех да бъ дат при ло же ни и в съ бот-
ни те учи ли ща. Те ще ста нат сред с т во да бъ дат до ве де ни де ца до Ису са и 
въз пи та ни в биб лейс ка та ис ти на. То ва ще доп ри не се мно го по-го ля мо доб-
ро, от кол ко то как во то и да е ре ли ги оз но въ о ду шев ле ние от сан ти мен та лен 
ха рак тер, ко е то из чез ва тъй бър зо, как то и ид ва. 

Тряб ва да се прак ти ку ва лю бов та Хрис то ва. Нуж на е по ве че вя ра за 
де ло то, ко е то зна ем, тряб ва да се из вър ши пре ди ид ва не то на Хрис та. 
Тряб ва да се ра бо ти в пра вил на та на со ка с по-го ля мо се бе от ри ца ние 
и се бе по жер т ву ва ние. Не об хо ди мо е да изу ча ва ме със се ри оз ност и с 
мо лит ва как бих ме мог ли да ра бо тим с най-доб ри ре зул та ти. Тряб ва 
да наз ря ват гриж ли ви пла но ве. Меж ду нас има умо ве, ко и то мо гат да 
изоб ре тя ват и да осъ щес т вя ват, ако са мо се пос та вят в дейс т вие. Го ле-
ми ре зул та ти би ха пос лед ва ли доб ре нап рав ля ва ни те и ве щи ста ра ния. 
СЦ, т.4,  с. 69,70
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ИзследвайтеПисанията
Съ бот но то учи ли ще пред ла га и на ро ди те ли, и на де ца скъ по це нен 

слу чай да изу ча ват Бо жи е то Сло во. Но за да имат пол за от не го, ро ди те ли 
и де ца тряб ва да си от де лят вре ме, за да изу ча ват уро ци те. Те тряб ва да се 
за поз на ват ос нов но с да де ни те в уро ци те фак ти, съ що та ка и с ду хов ни те 
ис ти ни, ко и то те зи фак ти под чер та ват. Тряб ва да втъл пим в умо ве те на 
мла ди те, че осо бе но мно го важ но е да тър сят из чер па тел но то зна че ние на 
сти хо ве те, ко и то се раз г леж дат.

В ня кой учи ли ща, с мъ ка го каз вам, имат оби чай да че тат въп ро си те 
нап ра во от биб лейс кия урок. То ва не тряб ва да ста ва. И не ще ше да е нуж но, 
ако без по лез но, а да же греш но пре кар ва но то вре ме би би ло пос ве те но на 
изу ча ва не Пи са ни я та. Не виж дам ни как во ос но ва ние, за що съ бот но-учи-
лищ ни те уро ци да не се за у ча ват та ка доб ре, как то уро ци те на ежед нев ни те 
учи ли ща. Да же те тряб ва да се ус во я ват мно го по-доб ре, за що то за ся гат 
без к рай но по-важ ни пред ме ти. Про я вя ва не то на неб реж ност тук е не у год-
но на Бо га. 

Ро ди те ли, от де ляй те си по мал ко вре ме все ки ден да изу ча ва те съ бот но-
учи лищ ния урок с ва ши те де ца. От ка же те се по-доб ре от ви зи та та, от кол ко то 
да се ли ши те от оп ре де ле ния за изу ча ва не на уро ци те час. И ро ди те ли и 
де ца ще имат го ля ма пол за от по доб но уче не. Изу ча вай те на и зуст най-важ-
ни те па са жи, да де ни във връз ка с уро ка. Пра ве те то ва не по за дъл же ние, 
нап ро тив, счи тай те го за при ви ле гия. Ма кар на пър во вре ме па мет та да е 
с не дос та тъ ци, чрез уп раж не ние, ще се за си ли. Та ка след вре ме вие ще си 
нат ру па те ця ло сък ро ви ще от скъ пи ду ми на ис ти на. То зи на вик ще спо-
мог не мно го за ре ли ги оз ния рас теж.

Ако вре ме то, не са мо пра хо са но, но пре ка ра но и по-зле - в праз ни 
при каз ки, в за до во ля ва не на гор дост или на апе ти та - се пос ве ща ва ше със 
съ щия ин те рес на изу ча ва не на Биб ли я та, как во обод ре ние ще ше да вне се 
то в на ши те съ бот ни учи ли ща! Но щом ро ди те ли те са тъй заг ри же ни да 
об ле кат де ца та си мо дер но, а по-мал ко заг ри же ни да обо га тят умо ве те им 
с ис ти ни от Бо жи е то Сло во, не е чуд но, че ско ро и са ми те де ца за поч ват 
да гле дат на дре хи те и на па ра ди ра не то с тях ка то на не що, по-важ но от 
всич ко, свър за но с тях но то спа се ние. 

Имай те сис те ма при ва ши те се мей ни изу ча ва ния на Пи са ни е то. Пре неб-
рег не те как во то и да е вре мен но не що, от ка же те се от вся ко не нуж но ши е не 
или при го тов ле ние за ма са та, но не про пус кай те да нах ра ни те ду ша та си с 
хля ба на жи во та. Не мо же дос та тъч но сил но да се под чер тае ка къв до бър 
ре зул тат би доп ри нес ло един или да же по ло вин час, пос ве тен на ве се ло, 
зад руж но изу ча ва не на Бо жи е то Сло во.. Ос та ве те Биб ли я та да се тъл ку ва 
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са ма. Сле де те връз ка та меж ду всич ко, ко е то се каз ва по един и съ щи пред мет 
в раз лич ни вре ме на и при раз лич ни об с то я тел с т ва. Не раз ту ряй те до маш ния 
си клас по ра ди то ва, че са ви дош ли гос ти. Ако дой дат през вре ме то, ко га то 
раз г леж да те уро ка, по ка не те ги да взе мат учас тие. Не ка те ви дят, че да се 
сдо би е те с поз на ния от Бо жи е то Сло во за вас е по-важ но не що, от кол ко то 
да си оси гу ри те пе чал би те или удо вол с т ви я та на то зи свят.  Съ бот но-учи-
ли щен ра бот ник, ап рил 1885 г.

СЪБОТНО-УЧИЛИЩНИЗАДЪЛЖЕНИЯ
ВКОНФЕРЕНЦИИНИСЪБРАНИЯ

ИВМЕСТНИЦЪРКВИ

Скъ пи бра тя и сес т ри, съ би ра щи се на кон фе рен ция, же ла ем да ви от п-
ра вим ня кол ко ду ми от нос но съ бот но то учи ли ще. То е eдин от най-важ ни те 
кло но ве на де ло то и не тряб ва да се ръ ко во ди на по со ки, сле пеш ка та. Ако 
се ръ ко во де ше как то тряб ва, съ бот но то учи ли ше ще под к ре пя, ще при да ва 
дъл бо чи на на ста ра ни я та, ко и то се по ла гат от ам во на за спа се ние на ду ши.  
Ако по ла га ни ят от про по вед ни ка труд би ва ше пос лед ван от ра бо та та на 
рев нос т ни съ бот но-учи лищ ни учи те ли, ще ше да се из вър ши мно го доб ро. 
Не е дос та тъч но, ако съ бот но то учи ли ще се дви жи ка то доб ре ре гу ли ра на 
ма ши на. То тряб ва да раз по ла га с прак тич ни ра бот ни ци. Учи те ли те тряб ва 
да имат жи ва връз ка с Бо га, са ми те те тряб ва мно го да учат, да вла гат вре ме 
и нрав с т ве но усър дие в ра бо та та си, да не се за до во ля ват, до ка то не ви дят, 
че са из вър ши ли не що. 

С жи ви, уве ли ча ва щи се ин те ре си тряб ва да скла ди ра ме в ума си биб-
лейс ка та ис ти на. Скъ по то поз на ние, спе че ле но по то зи на чин ще об к ръ-
жа ва ду ша та ка то с ед на ог ра да. Ма кар за о би ко ле ни от из ку ше ния ние ще 
има ме твър до упо ва ние в Ису са, бла го да ре ние поз на ни е то на То зи, Кой то 
ни е приз вал за сла ва и доб ро де тел. Не ка учи те ли те с ця ло сър це и ду ша 
нав ли зат в ма те ри я та на уро ка. Не ка пла ни рат как мо же да се при ло жи 
уро кът на прак ти ка. Не ка за ин те ре со ват дет с ки те умо ве и сър ца. Не ка жи-
ва та енер гия на уче ни ци те на ме ри прос тор в раз ре ша ва не проб ле ми те на 
биб лейс ка та ис ти на. Учи те лят мо же да при да ва ха рак тер на обу че ни е то, 
ка то не до пус ка уро ци те да бъ дат су хи и бе зин те рес ни. 

При раз г леж да не съ бот но-учи лищ ния урок учи те ли те не вла гат оно ва 
усър дие, ко е то е нуж но. Те тряб ва да спе че лят сър ца та на уче ни ци те си ка то 
про я вя ват лю без ност, сим па тия и с тър пе ние и ре ши тел ност да се стре мят 
да за ин те ре су ват все ки уче ник от нос но спа се ни е то.  Съ бот но-учи лищ ни-
те ра зис к ва ния тряб ва да ста нат то ва, ко е то Бог же лае - вре ме на дъл бо ко 
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убеж де ние в грях, на сър деч на ре фор ма ция. Ако се ра бо те ше пра вил но с 
ве щи на и хрис то по доб ност, ду ши ще се убеж да ват в ис ти на та и ще се за-
да ва въп ро сът: “Как во да сто ря, за да се спа ся?” В ня кои съ бот ни учи ли ща 
по ве ря ват длъж нос ти на хо ра, ко и то съв сем не са спо соб ни да пре по да ват. 
Те ня мат ис тин с ка лю бов към ду ши. До ри и за се бе си те ни то на по ло ви на 
не раз би рат прак ти чес ко то зна че ние на ис ти на та. Как то га ва ще мо гат да 
во дят де ца та и мла де жи те при Жи вия Из точ ник? Не ка са ми те учи те ли пи ят 
изо бил но от во да та на спа се ни е то. То га ва Бо жии ан ге ли ще им слу жат и те 
ще зна ят как во спо ред Бо жи я та во ля тряб ва да пра вят, за да спе че лят скъ па та 
мла деж за Ису са. То ва изис к ва спо соб нос ти, во ля, пос то ян с т во, дух ка то 
на Яков, кой то бо рей ки се в мо лит ва из ви ка: “Не ще те ос та вя, до ка то не 
ме бла гос ло виш.” Ако Бог бла гос ла вя учи те ли те, то ва ще се от ра зи и вър ху 
те зи, ко и то са по ве ре ни на тях на та гри жа. Ни ко га не пос та вяй те мла деж та 
под ръ ко вод с т во то на ду хов но ле ни ви, без въз ви ше ни и све ти стре ме жи хо-
ра, за що то съ щи ят дух на хлад нок ръ вие, на фа ри сей щи на, на фор мал ност, 
ли ше на от вся как ва си ла ще се про я ви как то в учи те ли те, та ка и в уче ни-
ци те. Не ка ро ди те ли те из пъл нят дъл га си не са мо ка то под по ма гат де ца та 
си в уче не то, но са ми те те изу ча ват уро ци те. Биб ли я та е на ши ят учеб ник. 
Ро ди те ли те, учи те ли те и уче ни ци те имат нуж да да се за поз на ят по-доб ре 
със скъ пи те ис ти ни на Ста рия и Но вия за ве ти. Тряб ва да из диг нем на ша та 
дей ност на по-ви со ко ни во. Не ка Ису со ви ят Дух съ жи ви ду ши те на ра бот-
ни ци те. То га ва тех ни ят план и ме то ди на обу че ние ще бъ дат та ки ва, че ще 
пе че лят ду ши за Ису са Хрис та. В на ши те по-го ле ми цър к ви, къ де то има 
мно го де ца и юно ши, съ щес т ву ва го ля ма опас ност съ бот но то учи ли ще да 
ста не прос то ед на фор ма, без ду шен ме ха ни зъм. То ня ма Ису са. Не вла гай-
те всич ка та си си ла и енер гия тъй все ця ло на свет с ки, вре мен ни не ща, че 
за Хрис то ва та служ ба в съ бо та да сте ос та на ли без енер гия, без мо рал на 
си ла. Мно го се ри оз на ра бо та има да се вър ши и то тък мо се га. Ние ня ма ме 
ни то ми ну та вре ме за се бе лю би во из пол з ва не. Не ка вър шим всич ко с ед на-
ед нич ка цел - да прос ла вим Бо га. Не си по чи вай те, до ка то вся ко де те във 
ва шия клас не бъ де до ве де но до спа си тел но поз на ние на Хрис та. 

Важ но е, ра зис к ва ни я та в на ши те съ бот ни учи ли ща, през вре ме на кон-
фе рен ции, да ста ват с ред, с точ ност и ве щи на. По то зи на чин пра вил на 
на со ка ще по лу чат и съ бот ни те учи ли ща в раз лич ни те ни цър к ви, след ка то 
чле но ве те се ра зо ти дат. Не поз во ля вай те де ло ви въп ро си и дру ги ин те ре-
си да из мес тят те зи на съ бот но то учи ли ще и пос лед но то да се счи та ка то 
не що не тъй важ но. 

Мно го не що мо же да се из вър ши за въз пи та ни е то, за мо рал но то и ре-
ли ги оз но обу че ние на мла ди те пос ред с т вом доб ре ор га ни зи ра ни, пра вил но 
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ръ ко во де ни съ бот ни учи ли ща. На то зи клон от де ло то тряб ва да се пос ве тят 
вре ме и вни ма ние. Ед ва ли мо же да се оце ни го ля мо то му зна че ние и вли я-
ние за на ша та мла деж. Учи те ли те ни, оба че тряб ва да бъ дат по ка я ни мъ же 
и же ни, ко и то зна ят що зна чи да се бо риш с Бо га в мо лит ва, ко и то ня ма да 
си по чи нат, до ка то де ца та не обър нат сър ца та си да оби чат,  да хва лят и сла-
вят Бо га. Кои ще бъ дат рев нос т ни те ра бот ни ци за ду ши в на ши те съ бот ни 
учи ли ща? Кой ще при бе ре мла де жи те от дел но, ще им го во ри и ще се мо ли 
с тях, ще им от п ра вя лич ни апе ли, убеж да вай ки ги да пре да дат сър ца та си 
на Ису са в слад ко бла го у ха ние? Ко га то пог лед не гра мад на та ра бо та, а ви-
дим кол ко мал ко се оце ня ва тя, ду хом ни се пла че и ние из вик ва ме: Кой ще 
по е ме та зи от го вор ност, кой ще бди за ду ши те ка то та къв, кой то ще да ва 
смет ка за тях? Ние сме Хрис то ви пос лан ни ци на зе мя та. Как из пъл ня ва ме 
ми си я та си? Хрис то ви те пред с та ви те ли ще бъ дат във все кид нев на връз ка с 
Бо га. Ду ми те им ще бъ дат под б ра ни, го во рът им под п ра вен с бла го дат, сър-
ца та им из пъл не ни с лю бов, ста ра ни я та им ис к ре ни, се ри оз ни, пос то ян ни, с 
един с т ве на та цел да спа ся ват ду ши, за ко и то е ум рял Хрис тос. Не ка всич ки 
сто рят всич ко въз мож но и да за ра бо тят за спа се ни е то на скъ пи те де ца и 
мла де жи. Та ка те ще чу ят с ра дост ду ми те на Ису са: “Доб ре ра бе доб ри и 
вер ни, влез в ра дост та на Гос по да ря си.” Как во пред с тав ля ва та зи ра дост? 
- Тя е да ви дят спа се ни те све тии, спа се ни пос ред с т вом тях но то съ дейс т вие, 
чрез кръв та на Ису са Хрис та.  Съ бот но - учи ли щен ра бот ник, юли 1885 г.

ДОПРЕДСЕДАТЕЛИТЕНАСЪБОТНОТОУЧИЛИЩЕ
ИУЧИТЕЛИТЕ-

Какдауспяват
В на ши те съ бот ни учи ли ща има да се из вър ш ва се ри оз на ра бо та. Ръ-

ко во ди те ли те на съ бот но то учи ли ще тряб ва да се стре мят да дейс т ват с 
мъд рост и так тич ност. Ху ба ва и важ на ра бо та та е да въз дейс т ву ваш вър ху 
умо ве, да ос та вяш пра вил ни впе чат ле ния, да офор мяш пра вил но ха рак те-
ра. Мъ дър въз пи та тел е то зи, кой то се опит ва да из ви ка спо соб нос ти те  и 
си ли те на уче ни ка, вмес то пос то ян но да се стре ми да нас тав ля ва. Мно го 
пъ ти съм по лу ча ва ла пис ма, с ко и то ме пи тат как ви са за дъл же ни я та на 
съ бот но-учи лищ ния пред се да тел. Един се чув с т ву ва ше дъл бо ко огор чен от 
то ва, че не бил в със то я ние да съ бу ди по-дъл бок ин те рес в учи те ли и уче-
ни ци, пи ше ше, че от де лил мно го вре ме да го во ри с тях, обяс нил им всич ко, 
ко е то счи тал за съ щес т ве но и нуж но да се раз бе ре, и все пак, яв но би ло, че 
ня ма ло ни ка къв ин те рес. В ре ли ги оз но от но ше ние те ни то се пом ръд на ли 
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от мяс то то си. Тук ще ка жа на то зи ис к рен брат, а и на всич ки, ко и то ра бо-
тят, мо же би, при съ щи те труд нос ти - про ве ре те, да ли до го ля ма сте пен не 
сте вие ви нов ни за лип са та на ре ли ги о зен ин те рес. Мно зи на се стре мят да 
из вър ш ват твър де мно го, а про пус кат да на сър чат сво и те учи те ли и уче ни ци 
да из вър шат то ва, ко е то мо гат. Те се нуж да ят от го ля ма прос то та и ре ли ги оз-
но усър дие. В съ бот но то учи ли ще и учи тел с ки те съб ра ния те дър жат дъл ги, 
бе зин те рес ни ре чи, ко и то са мо из мо ря ват умо ве те на учи те ли и уче ни ци. Та-
ки ва нас тав ле ния са съв сем не на мяс то. По у че ни я та си те не прис по со бя ват 
към дейс т ви тел ни те нуж ди на учи ли ще то. Те про пус кат да прив ли чат сър ца 
към се бе си, тъй ка то тех ни те соб с т ве ни сър ца не са из пъл не ни с ду хов на 
обич. Те не съз на ват, че тък мо те, със сво и те дъл ги, отег чи тел ни ре чи уби ват 
все ки ин те рес към съ бот но то учи ли ще. 

Ко га то сър ца та на ра бот ни ци те бъ дат до ве де ни в съг ла сие с Хрис та, 
ко га то чрез жи ва вя ра Той пре бъд ва в сър ца та им, те не ще го во рят ни то 
на по ло ви на от то ва, ко е то го во рят и не ще от к ри ват ни то на по ло ви на от 
то ва огор че ние, ко е то се га от к ри ват. То га ва, как во то ка жат с лю бов и прос-
то та ще до кос ва сър ца та, то га ва ще бъ дат в тяс на връз ка на обич с учи те ли, 
уче ни ци и цър ков ни чле но ве. 

Ис тин с ки ят въз пи та тел ще во ди умо ве те на слу ша те ли те си със се бе 
си. Ду ми те му ще са мал ко, но се ри оз ни. Из ли за щи от сър це то, те ще са 
пре пъл не ни от обич и ще бъ дат сгря ти от лю бов към скъ пи те ду ши. Пре и-
му щес т ва та на та къв въз пи та тел мо же би са ог ра ни че ни. Той мо же би при-
те жа ва мал ко спо соб нос ти, но не го ва та лю бов към ра бо та та, го тов ност та 
му да ра бо ти сми ре но ще го пра вят спо со бен да съ буж да дъл бок ин те рес и 
в учи те ли, и в уче ни ци. Той ще спе че ли сър ца та на мла ди те. Ра бо та та му 
не ще е прос та фор мал ност. А ако при те жа ва и спо соб ност та да из в ли ча 
от учи те ли те и уче ни ци те скъ пи ис к ри на ду хов ни и ум с т ве ни ис ти ни, то-
га ва, до ка то въз пи та ва дру ги те, той ще въз пи та ва и се бе си. Уче ни ци те не 
бла го го ве ят пред не го ви те ог ром ни поз на ния. С прос ти ду ми те раз каз ват 
как во впе чат ле ние им е нап ра вил уро кът. Ре зул та тът е дъл бок, жив ин те рес 
в учи ли ще то. Пос ред с т вом прос то та та на Хрис то во то еван ге лие той ги е 
дос тиг нал там, къ де то са. Сър ца та им са се сто пи ли и се га той мо же да ги 
офор мя спо ред об ра за на своя Гос под. 

Ос тър, про ни ца те лен ум мо же да е пре и му щес т во, но си ла та на въз-
пи та те ля не се крие там, а в не го ва та сър деч на връз ка със Свет ли на та и 
Жи во та на све та. 

Той ще оби ча чо ве чес т во то и ви на ги ще се стре ми да го из диг не на по-
ви со ко ни во. Ня ма ви на ги да об ви ня ва дру ги те, сър це то му ще е из пъл не но 
със съ жа ле ние. Не ще се смя та за не що, ни то пък пос то ян но ще тър си да 
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по каз ва и за сил ва соб с т ве но то си дос тойн с т во, не, в не го вия  жи вот ще се 
оли цет во ря ва сми ре ни е то на Ису са. Той ще чув с т ва ис тин ност та на Хрис-
то ви те ду ми: “Без Ме не ни що не мо же те да сто ри те”. От та ки ва, имен но, 
учи те ли се нуж да ем тъй мно го. “На у че те се от Ме не”, е ка зал Хрис тос, 
“за що то съм кро тък и сми рен по сър це”. Мно зи на, ко и то но сят от го вор ност 
в съ бот но то учи ли ще се нуж да ят от бо жес т ве но прос вет ле ние. Нуж да ят се 
от ду хо вен усет, за да раз би рат нуж ди те на те зи, за ко и то ра бо тят. 

Някойгрешки
Съ бот но то учи ли ще, пра вил но ръ ко во де но, е ед но от Бо жи и те сред с т ва 

да во ди ду ши до поз на ние на ис ти на та. Не е най-доб ри ят на чин за пре по-
да ва не, ко га то през всич ко то вре ме го во ри са мо учи те лят. Той тряб ва та ка 
да за ин те ре су ва кла са си, че уче ни ци те да из каз ват то ва, ко е то зна ят, а след 
то ва той, с ня кол ко крат ки, пря ми бе леж ки или при ме ри да за пе ча та уро ка в 
умо ве те им. Ни ко га, в ни ка къв слу чай, учи те ли те не би ва да ми на ват уро ка 
ме ха нич но, след то ва да си сед нат, да ос та вят де ца та да пу лят очи или да 
шуш нат и си иг ра ят, как то сме ги виж да ли да пра вят. Та къв вид обу че ние не 
са мо, че не е по ле зен, но да же мно го пъ ти е вре ден. Ако е доб ре под гот вен, 
учи те лят мо же да из пол з ва ус пеш но все ки мо мент. Буд ни те умо ве на де ца та 
тряб ва да се дър жат пос то ян но за е ти. Учи те лят тряб ва да из в ли ча тех ни те 
мне ния и да ги поп ра вя или одоб ря ва слу чая. Ни ко га учи тел не би ва да си 
сед не и да ка же: “Свър ших”. Ня ма по доб но не що ка то свър ш ва не с уро ка. 

Пред се да те ли, ни ко га не се ка рай те, ни ко га не се оп лак вай те пред ва ши-
те учи те ли или уче ни ци. Ако ис ка те да уп раж ня ва те доб ро вли я ние вър ху 
учи ли ще то, сло же те кам ши ка нас т ра на, уп раж ня вай те не бес но вли я ние, 
с ко е то ще спе чел ва те сър ца та на всич ки. Ако тряб ва да пла ни ра те не що, 
или ако тряб ва да със та ви те ня как ви пра ви ла за учи ли ще то, не ка всич ко, 
до кол ко то то ва е въз мож но, пред с тав ля ва во ля та на учи ли ще то. В ня кои 
учи ли ща вла дее ду хът на ос т ра кри ти ка. Об ръ ща се го ля мо вни ма ние на 
фор мал нос ти и пра ви ла, а по-важ ни те не ща  - ми лост та и Бо жи я та лю бов - 
се пре неб рег ват. Не ка всич ки бъ дат ве се ли. Ако об ла ци пом ра ча ват ду ша та 
на ня ко го, не ка пър вом се ос во бо ди на слън че ва свет ли на от тях и то га ва 
да вле зе в съ бот но то учи ли ще. Ед на май ка, ко я то пос то ян но се оп лак ва 
пред де ца та си, пос то ян но из каз ва сво е то ра зо ча ро ва ние и не до вол с т во от 
тях на та неп риз на тел ност, ще из гу би своя кон т рол над тях. Та ка ще ста не 
и с вас, учи те ли и пред се да те ли. Ако виж да те ня ка къв не дос та тък в то ва 
от но ше ние, не на ма ля вай те вли я ни е то си ка то го во ри те за не го. Ти хо, мъл-
ча ли во пос та ве те да дейс т ву ват та ки ва вли я ния, ко и то ще поп ра вят зло то. 
Със та вяй те си пла но ве, мис ле те как мо же те да си оси гу ри те ед но доб ре 
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ор га ни зи ра но, доб ре дис цип ли ни ра но учи ли ще. 
Всич ки в съ бот но то учи ли ще тряб ва да се чув с т ват ка то уче ни ци. Ако 

ис ка ме да бъ дем ис тин с ки въз пи та те ли, тряб ва да бъ дем уче ни ци все ки ден. 
Бла го род но не що е да по у ча ваш, бла гос ло ве но не що пък е сам да учиш. 
Зна ни е то е ед но скъ по при те жа ние; кол ко то по ве че го при те жа ва ме, тол ко-
ва по-доб ра ра бо та ще да ва ме, но раз би ра се, ако го из пол з ва ме пра вил но. 
Ка то Бо жии съ ра бот ни ци же ла ем да има ме по ве че от Ису са, а по-мал ко от 
се бе си. Ние тряб ва да чув с т ву ва ме по-го ля ма от го вор ност за ду ши те. Все ки 
ден тряб ва да мо лим Бо га за си ла и мъд рост в съ бо та. Учи те ли, сре щай те 
се с уче ни ци те си. Мо ле те се за тях, уче те ги как да се мо лят. Не ка сър це то 
бъ де сми ре но, а мо лит ви те крат ки и прос ти, но усър д ни. Ду ми те ви не ка 
бъ дат мал ко, но доб ре под б ра ни. Не ка от ва ши те ус т ни и от ва шия при мер 
уче ни ци те раз бе рат, че Бо жи я та ис ти на тряб ва да се вко ре ни в сър ца та им, 
ина че не ще мо гат да ус то ят на из ку ше ни е то. Ние ис ка ме да ви дим це ли 
кла со ве мла ди хо ра, обър на ти към Бо га и ста на ли по лез ни чле но ве на цър-
к ва та. СУР, ок том в ри 1885 г.

Влияниянасъботнотоучилище
Съ бот но то учи ли ще тряб ва да бъ де ед но от най-глав ни те и най-ус пеш ни 

сред с т ва за до веж да не на ду ши при Хрис тос. На ши те съ бот но-учи лищ ни 
слу жи те ли тряб ва да бъ дат осо бе но об да ре ни с ду ха на Хрис тос. Те не мо гат 
да са съ ра бот ни ци на Ису са, ако Той не пре бъд ва в сър ца та им чрез вя ра... 
Де ца та се нуж да ят от по-оп ре де ле ни гри жи от нос но ре ли ги оз но то обу че ние. 
Ръ ко во дя щи те ра бот ни ци и учи те ли тряб ва да по ла гат ста ра ния за пъл на 
хар мо ния. Тряб ва да има сът руд ни чес т во меж ду ро ди те ли, де ца и учи те ли. 
Не ка все ки ра бот ник нап рег не си ли те си, за да се сдо бие с мъд рост и такт, 
та да мо же да из вър ш ва та ка ва ра бо та, как ва то Гос под изис к ва. Тряб ва да 
кул ти ви ра ме так тич ност и го ля ма про ни ца тел ност, бър зо да за бе ляз ва ме 
слу ча и те, къ де то има да се из вър ши доб ро и да ги из пол з ва ме най-доб ре. 
Учи те ли те в раз лич ни те кла си тряб ва да чув с т ват от го вор ност за вся ко де те 
и да го имат под свой спе ци а лен над зор. 

Не въз мож но е учи те лят да из вър ши то ва де ло, важ но как то за нас то я щия 
жи вот, та ка и за веч ност та, ако ня ма тяс на връз ка с Бо га. Исус бе ше ка зал: 
“Из с лед вай те Пи са ни я та, за що то вие мис ли те, че в тях има те жи вот ве чен; 
и те са, ко и то сви де тел с т ву ват за Ме не.” Не на сър ча вай те по вър х нос т но то 
из с лед ва не на ис ти на та. Обяс ня вай те на де ца та вся ка точ ка на ис ти на та. Не 
им пре да вай те по мно го ма те ри ал на вед нъж. Скъ по то Бо жие Сло во тряб ва 
да бъ де све тил ник в пъ тя им и свет ли на на но зе те им. Втъл пе те в умо ве те 
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на де ца та, че е при ви ле гия да хо дят в свет ли на та. За из ку пе ни те Гос под ни 
има път на мир, на чис то та, на свя тост, за да хо дят по не го. Хрис тос е ми-
нал по то зи път. Той е ис тин с кия Пас тир. Ко га то мла ди те  Го пос лед ват, ще 
от бяг ват стра нич ни пъ те ки и опас ни ями. 

Те ще тряб ва да на у чат от Бо жи е то Сло во, че всич ки, ко и то ще вля зат в 
не бе то, тряб ва да имат съ вър шен ха рак тер, за що то са мо та ки ва ще срещ нат 
Гос по да в мир. Ха рак те рът на мно го мла де жи е от пе ча тан на ли це то им. На 
ли ца та им е от пе ча тан и ми на ли ят им жи вот. Ис тин с ки те ра бот ни ци тряб-
ва да обър нат осо бе но вни ма ние на де ца та, да се стре мят към кра сив, чист, 
хрис то по до бен ха рак тер, кой то ще пре об ра зи и ли це то им. Ако в сър це то 
на ня ко го пре бъд ва Хрис тос, то га ва в не го во то ли це ще се че те чис то та, 
неж ност, мир и лю бов. Дру ги ли ца изя вя ват лош ха рак тер - в тях се че те се-
бе лю бие, за вист, из ма ма, фалш, враж да и рев ни вост. Кол ко труд но мо же да 
влияе ис ти на та вър ху сър ца та и ли ца та на та ки ва ха рак те ри! 

Се га тряб ва да обър нем вни ма ние вър ху об ра бот ва не то на ха рак те ра. 
В нас да бъ де съ що то мъд ру ва не, ко е то бе ше в Хрис та, за да въз диг не и 
об ла го ро ди всич ки те ни слу жи те ли в съ бот но то учи ли ще, от най-го лям до 
най-ма лък, та Исус да не се сра му ва да ги на ри ча Свои съ ра бот ни ци. Хрис-
тос е обез пе чил вся ка не об хо ди ма ду хов на кул ту ра за ча да та Си.

Ко га то Хрис тос пре бъд ва в ду ша та, сър це то е из пъл не но със свя ти доб-
ро де те ли на Не го вия Дух, ко е то пък се от к ри ва в пре об ра зя ва не на ли це то. 
Ако ис ка ме да има ме кра сив и прив ле ка те лен ха рак тер, то га ва Бо жи ят за кон 
тряб ва да стои за пи сан в сър це то ни и при ла ган в жи во та ни.

Биб лейс ки те уро ци, ко и то се пре по да ват в на ши те учи ли ща, имат мно-
го по-го ля мо зна че ние и но сят мно го по-го ле ми пос лед с т вия, от к ло ко то 
мно зи на мис лят. В близ ко бъ да ще де ца та ще тряб ва да  срещ нат ере си те и 
бас ни те, ко и то изо бил с т ват в хрис ти ян с кия свят. Нас тав ля вай те мла ди те в 
прос то та, но с го ля ма из чер па тел ност. На ша та ра бо та тряб ва да из дър жи 
из пи та на съ да. Мла де жи те на се гаш ния век тряб ва, чрез Хрис то ва та бла го-
дат, да са в със то я ние да пос ре щат и по беж да ват въ ве де ни те в об щес т во то 
зли ни. Мла ди те ще имат слу чай да из пол з ват всич ко то поз на ние, ко е то са 
при до би ли и ще се нуж да ят от не бес на мъд рост, за да въз п рат за о би ка ля щия 
ги по ток на зло то. Под дръж ни ци те на заб лу да та и не биб лейс ки те уче ния 
са без б рой ни. Све тът изоб що, во ди към заб ра вя не на Бо га и пре зи ра не на 
Не го ви те изис к ва ния. Бо жи ят за кон се тъп че от нес ве ти но зе. Все ки мла деж 
е от го во рен пред Бо га за бла гоп ри ят ни те слу чаи, ко и то му се пред с та вят и 
за скъ па та свет ли на, ко я то све ти над не го от Биб ли я та.
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Изборнаучители
Обу че ни е то на мла ди те и де ца та не тряб ва да бъ де по вър х нос т но. Учи-

те ли те, ка то та ки ва, ко и то сто ят в за щи та на ис ти на та, тряб ва да нап ра вят 
всич ко по си ли те си, за да из диг нат зна ме то ви со ко. Вие не мо же те да нап-
ра ви те не що по-ло шо на ва ше то съ бот но учи ли ще, от то ва  да пос та ви те в 
не го за ра бот ни ци мла ди мъ же и же ни, ко и то в сво я та ре ли ги оз на опит ност 
са про я ви ли го ле ми де фек ти... Не по ни жа вай те ни во то на съ бот ни те учи ли-
ща. Ва ши те де ца тряб ва да имат за учи те ли хо ра, чий то при мер и вли я ние 
ще слу жат за бла гос ло ве ние, а не за прок ля тие. Те тряб ва пос то ян но да 
имат пред очи те си ед но въз ви ше но чув с т во за доб ро де тел, чис то та и свя-
тост - от ли чи тел ни чер ти на хрис ти ян с кия жи вот. Схва ща ни я та им за те зи 
не ща не тряб ва да се обър к ват. Не ка в то ва от но ше ние ни кой не пос тъ ва 
не ра зум но или не ве жо. Не на сър ча вай те за учи те ли, ни то със сло во ни то с 
пе ро, мъ же и же ни, ко и то ня мат мо рал но дос тойн с т во, ми на ли ят жи вот на 
ко и то от к ри ва лип са на свя тост и чис то та. Те мо гат да бъ дат про ни ца тел ни, 
ос т ро ум ни и ин те ли ген т ни, щом оба че сър ца та им не са по ма за ни с Бо жия 
Дух и те ня мат чис то та, вли я ни е то им ще во ди към зе мя та, а не към не бе то 
и ще оказ ва па губ но дейс т вие, къ де то и да са те и как во то и да из вър ш ват.

Нуж да ем се мно го от мъ же и же ни, ко и то раз поз на ват гре ха и мра зят 
неп рав да та, ко и то имат ду хов но зре ние и виж дат нуж ди те на Бо жи е то де-
ло и ра бо тят пре дан но и не се бе лю би во, дър жей ки се бе си ви на ги скри ти в 
Хрис та. Ние се нуж да ем от мла ди мъ же, ко и то Бог мо же да одоб ри, ко и то 
имат прак ти чес ка бо го бо яз ли вост, буд на съ вест и бър зо схва щат опас ност та. 
Мъ же и же ни, ко и то не ще се въз ви ша ват и не ще се опит ват да скри ват обе-
зоб ра зе на та си ду ша под ман ти я та на на бож ност, та ки ва, ко и то чув с т ву ват 
сво я та сла бост и не съ вър шен с т во на ха рак те ра, и ко и то ще вкоп чат сво и те 
без по мощ ни ду ши в Ису са Хрис та. Са мо на де я ни те, ко и то смя тат, че жи во-
тът им не под ле жи на кри ти ка, ще из вър шат мно го не съ вър ше на ра бо та. Не 
ка за ли апос то лът: “Ко га то съм слаб, то га ва съм си лен?” Съз на вай ки сво я та 
сла бост, Па вел се хва ща ше чрез вя ра за Ису са Хрис та и Не го ва та бла го дат. 
Нуж но е все ки, кой то из вър ш ва не що в Бо жи е то де ло да се дви жи скром но 
и вни ма тел но, ако не же лае да бъ де из ма мен от вра га на ду ши те. Ако ня ма те 
лич но за се бе си бо жес т ве но прос вет ле ние, не съм не но, ще нап ра ви те го ле ми 
греш ки - ще каз ва те на доб ро то зло и на зло то доб ро. По ка за но ми бе, че в 
съ бот но то учи ли ще тряб ва да об ръ ща ме по-мал ко вни ма ние на фор ма та, 
а по ве че на то ва да се из вър ш ва дъл бо ка, сър деч на ра бо та. Все ки учи тел 
в съ бот но то учи ли ще тряб ва да чув с т ва, че е ми си о нер. Той тряб ва да из-
пол з ва мо мен ти те и спо соб нос ти те си, да се снаб ди с поз на ние за Бо жи е то 
Сло во, за да мо же да го пре да ва на уче ни ци те си. Учи те ли те съв сем не ще 
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от го ва рят на пос та си, ако са ми те те не учат. Те се нуж да ят от пос то ян на 
прес но та на мис ли те, от но ви, мъд ри пла но ве, от жи вот, от так тич ност и 
дух в ра бо та та си. Те тряб ва да са в със то я ние да обу ча ват.

Учи те лят не тряб ва да се ог ра ни ча ва с пов та ря не прос то на ду ми те в 
уро ка и все пак има нуж да да знае те зи ду ми, как то и мис ли те. Все ки учи-
тел, пре ди да се из п ра ви пред кла са си тряб ва да има ве че в ума си яс но 
очер тан план от нос но то ва, ко е то же лае да из вър ши в оп ре де ле ния ден и 
слу чай. Да из дек ла ми раш уро ка пред кла са не зна чи, че го пре да ваш. Учи-
те ли, вие се нуж да е те от прос ти ду ми и яс но очер та ни мис ли. Про ве ря вай те 
да ли уче ни ци те ви раз би рат. Ако не ви раз би рат, ва ши ят труд е нап ра зен. Не 
га ле те по вър х ност та, ко пай те дъл бо ко. Биб ли я та е пра вил ни кът и во да чът 
на жи во та. Здра во то уче ние тряб ва жи во да влияе в умо ве те и сър ца та на 
ва ши те уче ни ци. Са мо та ка то ще при на ся плод, в ре зул тат на ва шия труд, 
то ще се при ла га и на прак ти ка. 

Действиенаистината
Прин ци пи те на ис ти на та, от пе чат ва ли се в сър це то ред по ред, пра ви ло 

след пра ви ло, ще про из ве дат пра вил ни дейс т вия. Биб ли я та съ дър жа из пит-
ва щи те пра ви ла, ко и то Бог да ва на мъ же и же ни, на мла ди и де ца, за да ги 
во ди, през бор би те на то зи жи вот, към не бе то. Мо лит ва та на Хрис тос бе ше: 
“Ос ве ти ги чрез ис ти на та, Тво е то Сло во е ис ти на”. При ро да та на мла ди те е 
та ка ва, че кол ко то и пъл но поз на ние на ис ти на та да имат, ако не я при ла гат 
в жи во та си, всич ки те опи ти на учи те ли те да ги въз ди гат, да ги об ла го ро-
дя ват ще ос та нат бе зус пеш ни. Ро ди те ли те имат се ри оз на та от го вор ност да 
сът руд ни чат на съ бот но-учи лищ ни те учи те ли.

Има сър ца, ко и то Бог до кос ва със Свя тия Си Дух. Щом бла го дат та за поч-
не да дейс т ва в чо веш ка та ду ша сър це то се сми ря ва и под чи ня ва, бор ба та 
за вър хо вен с т во прес та ва, гор дост та из чез ва, явя ва се та ко ва чув с т во за 
лю бов та на Хрис та да по жер т ву ва жи во та си за греш ни съ щес т ва, че вся ко 
же ла ние за се бе въз ви ся вя не се из губ ва. Обър на ти ят виж да, че Не го ви ят 
Спа си тел е во дил жи вот на сми ре ние, той же лае да след ва по Не го ви те 
стъп ки, в сър це то му се по раж да ми си он с ки дух, и до ка то вър ви сми ре но 
и вни ма тел но, в съг ла сие със сво я та вя ра, той не ос та ва спо ко ен, до ка то 
не се пре да де все ця ло на де ло то да пе че ли ду ши за Хрис та. Той коп нее 
все ки да поз нае скъ па та Хрис то ва лю бов. В то ва си де ло на вя ра и пре дан 
труд, той ще срещ не сил ни из ку ше ния и из пи ти, за що то Гос под из пит ва 
всич ки те Си ча да. Щом ис ти на та е пус на ла ко рен в не го, всич ко то ва ще 
пос лу жи са мо за да се зат вър ди по-здра во в нея. Щом Хрис тос пре бъд ва в 
сър це то му, гре хът му се стру ва въз му ти те лен. До ка то спря мо уче ни ци те, 
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ко и то му са по ве ре ни, той ще от к ри ва лю бов, уч ти вост и неж ност, все пак 
ще знае, че в кла са тряб ва да има дис цип ли на и ред. Ако пре жи вя ва ис-
ти на та, в ду ми те и по ве де ни е то му ще се от к ри ва лю бов та на Спа си те ля. 
Бо жи е то Сло во за не го не е са мо мър т ва бук ва, той ще слу жи на Бо га  не 
са мо с ус та, но и със сър це.

Все ки съ бот но-учи ли щен ра бот ник, пре ми нал от смърт в жи вот, ще 
от к ри ва в соб с т ве но то си сър це дъл бо ко то дейс т вие на Бо жия Дух. Всич-
ки, ко и то се опит ват да ръ ко во дят дру ги те, ко и то изя вя ват пре тен ции, че 
во дят ду ши в пъ тя на све тост та, ще бъ дат не вер ни слу ги до то га ва, до ка то в 
жи во та си от к ри ват лю бов към удо вол с т вия, гор дост и па ра ди ра не с дре хи. 
Тех ни ят жи вот не е в съг ла сие с тях на та вя ра, тях но то вли я ние ос кър бя ва 
Бо га. Те се нуж да ят от пъл но по ка я ние. Сър ца та им са из пъл не ни със смет 
и съв сем ня ма мяс то за об ла го ро дя ва ща та, въз ви ше на та ис ти на. Хра мът 
на ду ша та тряб ва да се пре чис ти, за що то в та ко ва сър це жи вее по-ско ро 
Са та на, а не Хрис тос. 

Го ля ма гриж ли вост и вни ма тел ност тряб ва да се про я вя ват при из би ра не 
на мъ же и же ни за от го вор ни пос то ве. Вие тряб ва да зна е те не що от нос но 
тех ния ми нал жи вот и ка къв ха рак тер са раз ви ли. По-доб ре ще е да уд во-
и те кла со ве те под ръ ко вод с т во то на бо го бо яз ли ви ра бот ни ци, от кол ко то 
да уве ли ча ва те учи те ли те с та ки ва, вли я ни е то на ко и то не е в съг ла сие със 
свя тия ха рак тер на ис ти на та. Тях но то вли я ние пок ва ря ва. Не ка все ки ис-
тин с ки, чис то сър де чен ра бот ник бъ де на сър чен да про дъл жа ва да ра бо ти, 
имай ки пред ви да фак та, че все ки ще бъ де въз наг ра ден спо ред де ла та си. 
Ра бо те те са мо за Бо жия сла ва. Не от каз вай те да но си те от го во рос ти, по не-
же се чув с т ва те сла би и не съ вър ше ни. Бог ще ви да ри си ла и мъд рост, ако 
се пос ве ти те Не му и си ос та не те сми ре ни. Не ка ни кой, по ра ди лен ност, не 
от каз ва да ра бо ти, а и ни кой да не бър за нап ред и да не пред ла га служ ба та 
си, ко га то не е же лан.

Дългдаработимзадруги
Не ка все ки ис к рен ра бот ник бла го да ри на Бо га, че е по че тен с при ви ле-

ги я та да ра бо ти за Учи те ля. Тър се те слу чай да вър ши те доб ро. Из пол з вай те 
та лан ти те, ко и то Бог ви е по ве рил. Тър се те все кид нев но Бо жи я та бла го дат 
да из вър ш ва те доб ро то с ус пех. Про пус на ти те ве че слу чаи да се из вър ши 
доб ро в ми на ло то не ка та ка те сми рят в прах и пе пел, че в бъ де ще да бъ деш 
по-вни ма те лен и да не ос та вяш да се из п лъз ват не из пол з ва ни бла гоп ри ят ни 
слу чаи, ко га то мо жеш да бъ деш за бла гос ло ве ние на дру ги. Кол ко чес то 
ча сът за ра бо та е нас тъп вал, а ра бот ни кът не е бил на пос та си! Мо же ха да 
бъ дат из ка за ни ду ми, ко и то щя ха да под к ре пят сла би, бо ре щи се под то ва ра 
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на из ку ше ни е то ду ши, но те ни ко га не се из ре ко ха. Мо же ха да се по ло жат 
уме ли ста ра ния и ще ше да се спа си ду ша от смърт и да се пок ри ят мно-
жес т во гре хо ве, но ня ма ше кой да по ло жи те зи ста ра ния. Неб реж ни те ще 
тряб ва да от го ва рят за сво я та неб реж ност в Гос под ния ден. Мно го скъ па е 
кръв та на Хрис тос, ко я то оми ва от все ки грях. Съз на ни е то за спа ся ва ща та 
лю бов на Хрис тос тряб ва да ни под тик ва да из пол з ва ме все ки слу чай да 
вър шим доб ро. Ако се из пол з ват за Бо жия сла ва та ки ва мо мен ти са без к-
рай но цен ни. Всич ки, ко и то жа ду ват за зем ни бо гат с т ва пос то ян но, зор ко 
бдят ко га ще им се от да де слу чай да спе че лят же ла ния пред мет. Хрис то ви те 
ра бот ни ци тряб ва да про я вя ват съ що та ка ва го ля ма рев ност за спе чел ва не 
ду ши за Гос по да. Те мо гат да бъ дат съ ра бот ни ци на Бо га, ако, под ра жа вай ки 
на при ме ра на Ису са, пра вят доб ро на всич ки око ло тях. Не ка ръ ко во ди те-
ли те на съ бот но то учи ли ще и учи те ли те бъ дат мъ же и же ни, ко и то лю бят 
Бо га, ко и то се бо ят от Не го, мъ же и же ни, ко и то съз на ват от го вор ния си 
пост да бдят вър ху ду ши те ка то та ки ва, ко и то ще да ват смет ка на Бо га за 
вли я ни е то, ко е то са уп раж ни ли над тях.

Ние тряб ва да има ме по-го ля ма вя ра. Ина че не ще бъ дем под но ве ни 
по Бо жи об раз, ни то ще лю бим, а ня ма и да се по ко ря ва ме на Бо жи и те 
изис к ва ния. Не ка с ис к ре ни ус т ни от п ра вим към Бо га мо лит ва та: “Бо же, 
уве ли чи мо я та вя ра, дай ми Тво е то бо жес т ве но прос вет ле ние, за що то без 
Тво я та по мощ не мо га да сто ря ни що”. Прек ла няй те се сми ре но пред Бо га 
в мо лит ва. От ва ряй те пред Не го ва ши те Биб лии, съ дър жа щи бо жес т ве ни-
те обе ща ния, взи май те ста но ви ще спря мо тях. Нап ра ве те за вет с Бо га, че 
ще из пъл ня ва те Не го ви те изис к ва ния. Ка же те Му, че ще вяр ва те в го ло то 
обе ща ние, без да ис ка те до ка за тел с т ва.  То ва не е дър зост, за що то ако не 
за ра бо ти те усър д но, се ри оз но и ре ши тел но, Са та на ще спе че ли над мо щие 
и вие ще бъ де те изос та ве ни в не ве рие и мрак. Бо жи и те сло ва и Бо жи и те 
обе ща ния са един с т ве на та ос но ва на на ша та вя ра. При е май те Бо жи е то 
Сло во ка то ис ти на, ка то глас, кой то ви го во ри. По ко ря вай те се на вся ко 
изис к ва не. Ве рен е Бог, Кой то е обе щал. Той ще сът руд ни чи на ста ра ни я та, 
ко и то пред се да те ли и учи те ли по ла гат. На ши те бла гос ло ве ния са ог ра ни-
че ни по ра ди сла ба вя ра. Бог же лае да да де. Той е ре зер во а рът на си ла. Ние 
тряб ва да про я вя ва ме сър деч на кро тост и сми ре ние. Все ки ден мо жем да 
по лу ча ва ме бо га ти до ка за тел с т ва на Не го ва та лю бов, ако се бе от ри ца тел но 
се стре мим да пра вим доб ро на дру ги те.  Аз нас то я вам пред ра бот ни ци те 
в на ши те съ бот ни учи ли ща да об ле кат Бо жи е то все о ръ жие и ка то вер ни 
Хрис то ви вой ни ци да про я вят пре дан ност. Бог ще бла гос ло ви вся ко де ло, 
из вър ше но за Не го ва сла ва. ССП, ап рил 1886 г.
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ВЪЗМОЖНОСТИВСЪБОТНО-УЧИЛИЩНОТОДЕЛО

  На ши те съ бот ни учи ли ща не са ни що дру го, ос вен биб лейс ки сдру-
же ния. Със свя та та ра бо та да обу ча ват дру ги в ис ти ни те на Бо жи е то Сло-
во те мо гат да из вър шат мно го по ве че от то ва, ко е то до се га са нап ра ви ли. 
Съ бот но то учи ли ще, ако се ръ ко во ди пра вил но, при теж ва чуд на си ла и е 
в със то я ние да из вър ши ве ли ко де ло, но се га, то не е още то ва, ко е то би 
тряб ва ло да бъ де, и ко е то би мог ло да бъ де. Из лъч ва що то се от съ бот но то 
учи ли ще вли я ние тряб ва да по доб ри и уго ле ми цър к ва та. В ни кой слу чай 
оба че не тряб ва да се до пус ка то да се от де ля от ин те ре си те на цър к ва та. 
Съ бот но то учи ли ще е мно го цен но ми си он с ко по ле, и ако се га ние виж да ме 
там пред ве ща ния на доб ро, те са са мо зна ци, са мо на ча ло на то ва, ко е то 
мо же ше да се из вър ши.

 Ве ли ко то де ло на дър жа не биб лейс ки ча со ве, на раз т ва ря не Биб ли я та 
от дом в дом, при да ва на съ бот но то учи ли ще още по-го ля ма важ ност и пра-
ви съв сем оче ви ден фак та, че учи те ли те тряб ва да бъ дат пос ве те ни мъ же и 
же ни, ко и то раз би рат Пи са ни я та и мо гат да раз да ват пра вил но Сло во то на 
ис ти на та. Иде я та да се дър жат биб лейс ки ча со ве е ро де на в не бе то и от ва ря 
път за сто ти ци мла ди же ни и мъ же да пос тъ пят на ра бо та и да из вър шат ед но 
важ но де ло, ко е то не би мог ло да се из вър ши по друг на чин.
     Биб ли я та е сво бод на от око ви. Тя мо же да се за не се пред вра та та на 
все ки дом и ис ти ни те й мо гат да се пред с та вят пред съ вест та на все ки 
чо век. Има мно го хо ра, ко и то, ко га то им се пред с та ви ис ти на та, как то бла-
го род ни те бе ря ни ще из пит ват са ми Пи са ни я та все ки ден, за да про ве рят, 
да ли те зи не ща са та ка или не. Хрис тос е ка зал: “Из с лед вай те Пи са ни я та, 
за що то мис ли те, че в тях има те жи вот ве чен и те са, ко и то сви де тел с т ву ват 
за Ме не.” Исус, Из ку пи те лят на све та, мо ли хо ра та не са мо да че тат, но “да 
из с лед ват Пи са ни я та”. То ва е ед но ве ли ко и важ но де ло, ко е то ни е по ве-
ре но. Ако го из вър ш ва ме, ще има ме го ля ма пол за, за що то пос лу ша ни е то 
спря мо Хрис то ва та за по вед не ще ос та не не въз наг ра де но. Той ще увен чае 
с осо бе ни зна ци на Сво е то бла го во ле ние то ва де ло на по кор ност в след ва не 
от к ри та та в Не го во то Сло во свет ли на. 

Голямасветлиназаревностниятърсач 
Щом тър се щи ят ис ти на та от во ри Биб ли я та, за да про че те Бо жи и те ду ми 

с бла го го ве ние, с ис к ре но то же ла ние да уз нае “как во каз ва Бог”, ще му се 
да дат свет ли на и бла го дат и той ще ви ди чуд ни не ща от Бо жия за кон. Той 
не ще счи та за ко на на Йе хо ва ка то хо мот или ка то око ви, а ка то ми лос ти ви 
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за по ве ди на Един, Кой то е все мъ дър и из пъл нен със със т ра да ние. Той ще 
по бър за да из пъл ни Не го ви те изис к ва ния. Ве ли ки ис ти ни, неб ре же ни и 
не за чи та ни с го ди ни, ще бъ дат от к ри ти от Бо жия Дух и но во зна че ние ще 
проб лес не от поз на ти тек с то ве. Вся ка стра ни ца ще бъ де ос ве те на от Ду ха 
на ис ти на та. Биб ли я та не е за пе ча та на, а раз пе ча та на. Най-скъ пи те ис ти ни 
са от к ри ти. Жи ви те пред с ка за ния се слу шат от удив ля ва щи се уши и съ-
вест та на хо ра та се про буж да. 

Съ бе ре те де ца та, ко и то още не мо гат доб ре да го во рят, мла ди те и ста-
ри те и им пред с та ве те да раз ре шат тай ни те, ко и то не са би ли схва ща ни от 
зем ни те мъд ре ци, ма кар да са при те жа ва ли ге ни ал ни умо ве. Най-важ ни те 
ис ти ни от Бо жи е то Сло во са за те зи, ко и то са сми ре ни и са го то ви да се 
учат при но зе те на бо жес т ве ния Учи тел. Исус се въз рад ва ду хом и ка за: 
“Прос ла вям те, От че Гос по ди, на не бе то и на зе мя та, че си ута ил то ва от 
мъд ри те и ра зум ни те и от к рил си го на мла ден ци те. Да, От че, за що то та ка 
Ти се ви дя угод но.” 

Не до пус кай те ни как ви тес ног ръ ди въз г ле ди да въз пи рат ва ши те тру-
до ве. “Ни ва та е све тът”. Уче ни я та на ис ти на та са от к ри ти яс но във вся ка 
стра ни ца на Бо же то Сло во, но вра гът има си ла да зас ле пя ва умо ве те на 
се бе до вол ни те та ка, че и най-яс ни те и прос ти из ра зи да не се раз би рат. 
По у ча вай те де ца та в ис ти на та. Не ка те бъ дат въ о ръ же ни с от к ро ве ни е-
то на Бо жи е то Сло во. Не ка бъ дат в със то я ние да ка жат как во е пи са но в 
Сло во то на ис ти на та. Не ка про по вед ни кът, с ус т ни, до кос на ти с въг лен от 
не бес ния ол тар, го во ри от ам во на ду ми на жи вот, ко и то ще си проп ра вят 
път до сър це то и ду ша та на те зи, ко и то, ма кар и мъд ри в свет с ка мъд рост, 
не раз би рат не бес на та мъд рост. 

Въп ро сът: “Що е ис ти на?” тряб ва да се за да ва с дъл бок ин те рес. Ние 
тряб ва да от го во рим на Бо жи я та за по вед да вър вим нап ред от свет ли на 
в по-го ля ма свет ли на. Хрис то ви те вой ни ци не мо гат да сто ят спо кой ни, 
без г риж ни и не де я тел ни. То ва е не въз мож но. Тряб ва да се пра вят пос то-
ян ни по доб ре ния. Бо жи е то про ви де ние ни во ди стъп ка по стъп ка в пъ тя 
на пос лу ша ни е то. Не ка ро ди те ли и учи те ли втъл пят в умо ве те на де ца та, 
че Гос под ги из пит ва в то зи жи вот, за да ви ди, да ли ще му от да дат по кор-
ност и лю бов, и бла го го ве ние. Те зи, ко и то не са по кор ни на Хрис тос тук, 
не ще му се по ко ря ват и във веч ност та. Гос под ис ка да ги при го ди за не-
бес ни те жи ли ща, ко и то Исус е оти шъл да при гот ви за те зи, ко и то Го лю бят. 

Уроци,коитотрябвадасепредават
Не пра ве те съ бот но-учи лищ ни те уро ци су хи и без душ ни. Ос та ве те в 

умо ве те на дру ги те впе чат ле ни е то, че Биб ли я та, и са мо Биб ли я та, е пра ви ло 
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за на ша та вя ра и че ду ми те и де ла та на хо ра та не тряб ва да бъ дат кри те рий 
за на ши те де ла и уче ния. Де ца та тряб ва да се на у чат на един го лям урок, 
и той е, да бъ дат сво бод ни от пос лед на та кап ка се бе лю бие и фа на ти зъм. 
По у ча вай те ги, че Хрис тос ум ря, за да спа си греш ни ци и че с те зи, ко и то 
не спо де лят на ша та вя ра тряб ва да се ра бо ти с го ля ма неж ност и тър пе ние, 
за що то тех ни те ду ши са скъ пи пред Бо жи е то ли це. На ни ко го не тряб ва 
да се гле да с през ре ние. Не тряб ва да има фа ри сей щи на, се беп ра вед ност. 

Има мно го ис к ре ни хрис ти я ни, не от на ше то ве ро из по ве да ние, с ко и то 
вие об щу ва те и ко и то жи ве ят спо ред най-доб ра та свет ли на, ко я то имат. Те 
са по-угод ни на Бо га от всич ки, ко и то при те жа ват по-го ля ма от тях на та 
свет ли на, но от к ри ват де ла, не съ от вет с т ва щи на свет ли на та, ко я то имат. 
Вед нъж уче ни ци те на ме ри ха един мъж, кой то ра бо те ше в име то на Хрис та. 
Раз п ра вяй ки то ва на Ису са, Йо ан ка за: “Ние му заб ра них ме, за що то той не 
вър ви с нас”, но Исус го уп рек нал и ка за на пос ле до ва те ли те Си: “Кой то 
не е про тив нас, с нас е.” Пъ тят, Ис ти на та и Жи во тът ще се от к ри ват чрез 
ду ми те, ду ха и по ве де ни е то на те зи, ко и то вяр ват в Ису са и се учат от Не го. 
Ро ди те ли и учи те ли тряб ва да от к ри ват най-неж на сим па тия и обич към 
те зи, ко и то не са в ис ти на та. Ни ко га, ни то чрез ду ма, ни то чрез де ло, не 
на ра ня вай те ду ша, из ку пе на с Хрис то ва та кръв. Ако по-въз рас т ни те от к ри-
ват в по ве де ни е то си дух на сту де ни на и не лю без ност, то га ва и де ца та ще 
про я вя ват съ щия дух и ха рак те рът им не ще бъ де сфор ми ран спо ред бо жес-
т ве ния Об ра зец. Тър пе ли во тряб ва да въз пи та ва ме де ца та и мла де жи те да 
чув с т ву ват, че Бог ис ка да бъ дат ми си о не ри, че те не тряб ва да бъ дат се бе-
лю би ви, тес ног ръ ди и фа на ти зи ра ни, а ве ли ко душ ни, с ши ро ко сър це, мис ли 
и чув с т ва. Ако всич ки ра бо тят с лю бов и от к ри ват хрис ти ян с ка уч ти вост, ще 
пе че лят ду ши и ще но сят цен ни сно по ве на Учи те ля. 

Ед но не що е си гур но, а имен но, че меж ду ад вен тис ти те от сед мия ден 
се от к ри ва твър де мал ко дух на лю бов, как то в цър к ва та, та ка и в съ бот-
но-учи лищ но то де ло. Ра бот ни ци и учи те ли са си пос та ви ли твър де нис ка 
цел. Те тряб ва да бъ дат на сър че ни да имат по-ви со ки и све ти стре ме жи, да 
ди шат по-чис та ат мос фе ра. От на ши те съ бот ни учи ли ща и ко ле жи тряб ва 
да из ли зат мла ди мъ же и же ни, ко и то ще ста нат ми си о не ри за Гос по да. Те 
се нуж да ят от най-доб ро нас тав ле ние и ре ли ги оз но обу че ние. Нуж да ят се 
от си ла та, ко я то ид ва от Бо га, да се при ба ви към зна ни е то, ко е то ще ги нап-
ра ви спо соб ни да за е мат теж ки и от го вор ни пос то ве. Ум с т ве ни ят и ду хо вен 
рас теж тряб ва да е тъй зна чи те лен, как то раз ви ти е то на фи зи чес ки те си ли. 
Мла ди те тряб ва да чув с т ву ват нуж да та да бъ дат сил ни и ком пе тен т ни как то 
ум с т ве но, та ка и ду хов но. Мно зи на про пус кат да при до би ят та зи си ла не 
за що то им лис п с ват спо соб нос ти, а за що то не пра вят ре ши тел ни и при-
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лож ни уси лия. Те тряб ва да из пол з ват най-доб ре бла гоп ри ят ни те слу чаи, 
ко и то има се пред с та вят и да ста нат над зор ни ци, за да мо гат да но сят бре ме 
и да спо де лят от го вор нос ти с те зи, ко и то са ве че из то ще ни и об ре ме не ни. 
Най-важ на та ми си он с ка ра бо та е да се обу чат ра бот ни ци, ко и то да оти дат 
в по ле то и да про по вяд ват еван ге ли е то на вся ка твар.

Не ка съ бот но-учи лищ ни ят учи тел бъ де при мер във вя ра, в лю бов, в 
по у че ние, в по ве де ние. Не ка се об ли ча сем п ло. Да по ка же кра со та та на 
всич ко ес тес т ве но и ис тин с ко, в про ти во вес на на фал ши во то и из кус т ве но-
то. Не ка по у ча ва уче ни ци те си да оби чат Бо га, ка то чер тае пред тях ли ния 
след ли ния, нас тав ле ние след нас тав ле ние и мал ко по мал ко при ба вя но ви 
чер ти към ис ти на та, до ка то тя бъ де на чер та на пред умо ве те им във всич ка та 
си прив ле ка тел ност и кра со та. Не ка той се мо ли и ра бо ти до то га ва, до ка то 
ви ди сво и те уче ни ци при вър за ни към ис ти на та  и при теж ва ща Бо жи я та 
лю бов, ко я то над ми на ва вся ко зна ние. 

ОТГОВОРНОСТИНАРОДИТЕЛИИУЧИТЕЛИ

Аз се ин те ре су вам жи во от на ши те съ бот ни учи ли ща по ця ла та стра на, 
за що то знам, че те са Бо жи и те сред с т ва за въз пи та ва не на ша та мла деж в 
биб лейс ка та ис ти на. Ро ди те ли и учи те ли тряб ва да се ста ра ят не у мор но да 
за ин те ре су ват мла деж та към не ща та от веч на стой ност. Съ бот но то учи ли ще 
е ми си он с ко по ле, там би тряб ва ло да се от к ри ва мно го по ве че ми си он с ки 
дух, от кол ко то до се га. Във все ки клас от ос нов но то учи ли ще или от по-
гор ни те кла со ве е нуж но учи те ли те да пог леж дат пос то ян но към ве ли кия 
Из точ ник на мъд рост, да тър сят от там бла го дат и си ла, та да офор мят сър ца та 
на сво и те уче ни ци и да пос тъп ват ра зум но с из ку пе ни те чрез Хрис то ва та 
кръв. Все ки учи тел тряб ва да бъ де скро мен пос ле до ва тел на Крот кия и 
Сми ре ния по сър це. Ни кой не тряб ва да пре по да ва или да ра бо ти с цел да 
бъ де счи тан за учи тел по-го рен от дру ги те или за лич ност с не о бик но ве ни 
спо соб нос ти. Тряб ва да се ра бо ти с един с т ве на та цел да бъ дат до веж да-
ни ду ши при Хрис та. Ще се явят из ку ше ния да впле тем соб с т ве но то “аз” 
във всич ко, ко е то вър шим, но то ва са мо ще пов ре ди на ра бо та та та ни и ще 
до ве де дъл ги и бе зин те рес ни за бе леж ки, ко и то ни то ще ин те ре су ват, ни-
то ще пол з ват де ца та. До ка то е мно го важ но учи те лят да по ла га мъд ри и 
тър пе ли ви ста ра ния, все пак ра бо та та не тряб ва да се изос та вя един с т ве но 
на съ бот но то учи ли ще и цър ков ния слу жи тел, а да има ос но ва и под к ре па 
от ра бо та та вкъ щи. На ро ди те ли те е по ве ре на свя та от го вор ност и дълг. Те 
тряб ва да из пъл нят своя дълг и да но сят от го вор ност та си в страх Бо жи, да 
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бдят за ду ши те на сво и те де ца, зна ей ки, че един ден ще да ват от вет за тях. 
Ми си он с ка та ра бо та е би ла  изос та ве на. Тък мо те зи, ко и то са има ли 

най-го ля ма при чи на да се ин те ре су ват рев нос т но, как то Хрис тос, за спа се-
ни е то на сво и те де ца, са гле да ли рав но душ но на сво и те от го вор нос ти и са 
би ли съв сем ле ко мис ле ни спря мо нуж ди те на сво и те до мо ве. Мно го ро ди-
те ли от тър с ват от се бе си от го вор ност та, въз ло же на им от Бо га и я хвър лят 
вър ху съ бот но-учи лищ ния ра бот ник или вър ху цър к ва та. Но все ки клон от 
Бо жи е то де ло си има сво я та ра бо та. Ро ди те ли те, ко и то пре неб рег ват своя 
дълг ще бъ дат пре ме ре ни и на ме ре ни не дос та тъч ни. 

Нас тав ле ни е то, ко е то Хрис тос да де от ог не ния стълб на из ра и ле ви те 
ча да, оп ре де ля длъж ност та на ро ди те ли те. То е съв сем оп ре де ле но и мо же 
да се раз бе ре мно го яс но. То е за на ше уве ща ние и пол за. “Тия ду ми, ко и то 
ти за по вяд вам днес, да бъ дат в сър це то ти и в ду ша та ти и за вър жи ги на 
ръ ка та си за знак, и да бъ дат те прев ръз ка над очи те ти.” При вся ка ра бо та, 
ко я то из вър ш ва ха с ръ це те си, те тряб ва ше да пом нят Бо жи я та за по вед. 
Тя тряб ва ше да бъ де вър за на на ръ це те им не бук вал но, но тряб ва ше да 
уп раж ня ва вли я ние вър ху вся ко де ло от жи во та им. Тя тряб ва ше да стои 
и ка то прев ръз ка над очи те им. Тех ни те умо ве тряб ва ше да се за ни ма ват 
с ис тин ност та на Бо жи и те за по ве ди. Те тряб ва ше да бъ дат ръ ко во де ни от 
тех ни те прин ци пи. “Вну ша вай ги на де ца та си и го во ри за тях, ко га то се-
диш вкъ щи и ко га то си на път, ко га то си ля гаш и ко га то ста ваш. И да ги 
на пи шеш над пра го ве те на до ма си и над вра та та си, за да бъ дат тол ко ва 
мно го ва ши те дни и дни те на де ца та ви в оная зе мя, ко я то Гос под се кле да 
да де на от ци те ви, кол ко то дни не бе то ще бъ де над зе мя та.”

Поучавайтенаскромностисмиреност
Упът ва не то, ко е то Бо жи ят Син да де на Мо и сей от нос но по у ча ва не то на 

из ра ил с ки те че да, е съ що та ка не об хо ди мо се га, как то то га ва. И днеш ни те 
ро ди те ли тряб ва да му обър нат та ко ва се ри оз но вни ма ние, как то древ ния 
Бо жи на род. Ре ли ги я та тряб ва да се впле те във вся ка част от се мей ния жи-
вот. Са мо та ка ще ви дим оне зи ре зул та ти, ко и то Бог бе ше оп ре де лил да се 
явят в ре зул тат на след ва не нас тав ле ни е то Му. Гор дост, са мом ни тел ност и 
на хал с т во са от ли чи тел ни те че ти на днеш ни те де ца. Те, имен но, са прок ля-
ти е то на ве ка. Ка то гле дам как та зи про ти вох рис ти ян с ка, не лю без на про я ва 
се от к ри ва на вся ка стъп ка, а ка то ви дя след то ва как ро ди те ли и учи те ли 
па ра ди рат със спо соб нос ти те и ус пе ха на сво и те де ца или уче ни ци, сър це-
то ме бо ли, за що то знам, че то ва е точ но об рат ния на чин, по кой то тряб ва 
да се пос тъп ва. 

Ро ди те ли те и учи те ли те, ко и то чер пят сво и те поз на ния от Биб ли я та, 
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ко и то съ об ра зя ват де ла та си с ней ни те све ти прин ци пи, не тряб ва да се 
от к ло ня ват и да бъ дат на ми ра ни в заб ра не ни пъ ти ща. Све ти те уро ци на 
скром ност и сми ре ност тряб ва да се пре по да ват вкъ щи, а и в съ бот но то 
учи ли ще. По у ча вай те де ца та как ви са вис ши те изис к ва ния на Бо жия за кон. 
Те тряб ва да зна ят как ви са тех ни те от го вор нос ти пред Бо га. На тях тряб ва 
да се пре да дат уро ци, ко и то ще ги под гот вят за пол зот во рен жи вот тук и за 
мяс то в бъ де що то, без с мър т но цар с т во. 

“И да оби чаш Гос по да, тво ят Бог с ця ло то си сър це, и с ця ла та си ду-
ша, и с всич ка та си си ла. И те зи ду ми, ко и то ти за по вяд вам днес да бъ дат в 
сър це то ти и да учиш на тях при леж но ча да та си и за тях да го во риш ко га то 
се диш в до ма си, и ко га то хо диш по пъ тя, и ко га то ля гаш, и ко га то ста ваш.” 
Те зи ду ми яс но очер та ват дъл га на ро ди те ли и учи те ли. Ако пос лед ват то ва 
нас тав ле ние, те ще ви дят най-доб ри ре зул та ти. Кол ко по-раз лич но ще ше 
да из г леж да ду хов ни ят док лад за ис то ри я та на Из ра ил, но род, рад ващ се 
на тъй ви со ко Бо жие бла го во ле ние, ако бе ше из пъл нил нас тав ле ни е то, ко-
е то Бо жи ят Син му да де от об лач ния стълб. Но те не из пъл ни ха при леж но 
да де ния съ вет. Те про пус на ха да по у ча ват де ца та си в Бо жи и те изис к ва ния. 
Ние виж да ме пред се бе си тъж ни те ре зул та ти в един на род, от х вър лен от 
Бо га. Из ра ил тя ни те се бя ха от к ло ни ли от Бо жи я та мъд рост та ка мно го, че 
ко га то ве ли ки ят Учи тел, Исус, све тов ни ят Из ку пи тел, се яви, те ви ка ха: 
“Мах ни Го!”. Чо веш ки те тра ди ции се за чи та ха по ве че от Бо жи и те за по ве ди. 
Чо веш ки те оби чаи и из мис ли ци бя ха за е ли мяс то то на чис то то уче ние на 
Бо га. Оно ва, ко е то тряб ва ше да ста не част от ес тес т во то на из ра и ля ни те, се 
счи та ше ка то ма ло важ но и без цен но. 

Ко га то Хрис тос дой де в то зи свят, за да пред с та ви ис тин с ка та ре ли гия 
и да въз ви ши прин ци пи те, ко и то тряб ва да нап рав ля ват чо веш ки те сър ца 
и де ла, лъ жа та бе ше зав ла дя ла та ка сър ца та на те зи, ко и то има ха го ля ма та 
свет ли на, че пос лед ни те не мо же ха ве че да схва щат свет ли на та и не же-
ла е ха ве че да по жер т ву ват тра ди ци и те си за ра ди ис ти на та. Те от х вър ли ха 
не бес ния Учи тел, раз п на ха Гос по да на сла ва та, за да за па зят соб с т ве ни те 
си оби чаи и из мис ли ци. Съ щи ят дух се от к ри ва в све та и днес. Хо ра та се 
от на сят враж деб но към из с лед ва не на ис ти на та, тъй ка то не же ла ят да бъ дат 
раз бу та ни тех ни те тра ди ции, ни то да се въ веж да нов ред на не ща та. Чо ве чес-
т во то пос то ян но е из ло же но на опас ност та да бър ка, а хо ра та са ес тес т ве но 
нак лон ни да ве ли ча ят ви со ко чо веш ки те идеи и зна ние и да не раз ли ча ват 
ни то оце ня ват бо жес т ве но то и веч но то. За сво бод ни те от пред раз съ дъ ци 
хо ра ду ми те на Хрис та бя ха свет ли на от не бе то. “Той го во ри, как то ни кой 
чо век не е го во рил.” Ко га то ве ли ки ят Учи тел раз к ри ва ше дейс т ви тел ност-
та на веч но то бъ де ще, не ща та на се гаш ния свят ос та ва ха в сян ка. С как ва 
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го тов ност при е ха ис ти на та всич ки, ко и то бя ха мо ли ли Бо га за свет ли на! А 
гор ди те и се беп ра вед ни те от х вър ли ха та зи свет ли на. 

Какдапреподаваме
Кол ко важ ни уро ци би ха мог ли да се пре да дат на де ца та и мла де жи те, 

ако Све ще ни те Пи са ния се изяс ня ват в Хрис то ва та прос то та! Не ка учи те лят 
ос та ви вкъ щи своя ви сок стил, а да взе ме със се бе си са мо най-прос ти те 
ду ми, ко и то умо ве те на мла ди те би ха мог ли лес но да схва нат. За да бъ деш 
ус пе шен учи тел не е дос та тъч но да имаш прос ти ме то ди на обу че ние. 
Нуж но е да вна сяш в съ бот но то учи ли ще сим па тия и лю бов. Де ца та ще 
по чув с т ву ват то ва, то ще им пов лияе. Мъ же те и же ни те не са ни що дру-
го, ос вен по рас на ли де ца. Не от го ва ря ме ли ние на ду ми те и пог ле ди те, 
про дик ту ва ни от ис к ре на сим па тия и лю бов? Исус, бо жес т ве ни ят Учи тел, 
уве ря ва ше Сво и те уче ни ци, че ги оби ча. Той об ле че чо веш ко то ес тес т во 
са мо за да по ка же кол ко го ля ма е ми лост та, лю бов та и доб ро та та на Бо га, 
Кой то взи ма мер ки за спа се ни е то и щас ти е то на Сво и те съз да ния. За то ва 
и Той ум ря. Ко га то про из на ся ше Сво и те най-неж ни ду ми на сим па тия, Той 
се рад ва ше при ми съл та, че въз на ме ря ва да сто ри “мно го по ве че” от оно-
ва, ко е то че да та Му мо гат да поп ро сят или да по мис лят. Той им по каз ва ше 
все ки ден, чрез де ла на бла гос ло ве ние за чо ве ка, кол ко го ля ма е Не го ва та 
неж ност и Не го ва та лю бов към пад на ла та ра са. Сър це то Му бе ше из точ ник 
на без к рай но със т ра да ние и от там, коп не е що то чо веш ко сър це мо же ше да 
по лу чи во да та на жи во та.

Ко га то Исус го во ре ше, на ро дът се чу де ше на уче ни е то Му, за що то ги 
по у ча ва ше ка то Един, Кой то има ав то ри тет, а не как то книж ни ци те. Книж-
ни ци те бя ха ра бо ти ли дъл го, до ка то ус та но вят сво и те те о рии, а има ше да 
ра бо тят още мно го, за да под дър жат те зи те о рии и да зат вър дят вли я ни е то 
им над на ро да. Те пос ти га ха то ва пос ред с т вом без к рай ни пов та ря ния на 
бас ни и де тин с ки тра ди ции. Най-ви со ки ят на чин на на род но нас тав ле ние 
не бе ше ни що дру го, ос вен дъл го ре ду ва не на ни що нез на че щи це ре мо нии 
и пос то ян но пов то ре ние на ле ко мис ле ни мне ния. Исус пък втъл пя ва ше в 
ума най-важ ни те и най-въз ви ше ни ис ти ни по един та ка раз би ра ем и прост 
на чин, че “обик но ве ни ят на род Го слу ша ше с ра дост”. Та ко ва тряб ва да бъ де 
и пре по да ва не то в на ши те съ бот ни учи ли ща. Свет ли на, не бес на свет ли на 
тряб ва да се от ра жа ва там от Ису са, чуд ния Учи тел, а ду ши те на де ца та 
и мла де жи те тряб ва да бъ де ат оза ре ни от бо жес т ве на та сла ва на Хрис то-
вия ха рак тер и Не го ва та лю бов. По то зи на чин де ца та ще бъ дат до ве де ни 
с прек рас на лес но та до “Бо жия Аг нец”, Кой то взе ма гре хо ве те на све та.” 
ап рил 1889 г.
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НУЖНАЕИСТИНСКАРЕЛИГИЯ
ВНАШИТЕСЪБОТНИУЧИЛИЩА
 
На ши те съ бот ни учи ли ща съв сем не са то ва, ко е то Гос под же лае. От да ва 

се твър де го ля мо зна че ние на фор мал ност и ме ха ни зъм, а лип с ва жи во то-
дав на та Бо жия си ла, ко я то об ръ ща ду ши, за ко и то Хрис тос е ум рял. То ва 
тряб ва да се про ме ни, ина че съ бот ни те учи ли ща не ще оп рав да ят цел та си. 
Тряб ва да има ме пос ве те ни на Бо га учи тел ки и учи те ли, ко и то лю бят Бо га 
по ве че от всич ко, и ближ ния, как то се бе си. Бог е взел всич ки не об хо ди ми 
пред ва ри тел ни мер ки, за да мо же спо соб ност та на учи те ли те да рас те от 
съ бо та на съ бо та, а са ми те те да пре по да ват с из вес т на цел, ка то ра бо тят за 
нас то я ще то и бъ де ще то. Нуж да ем се за съ бот ни те учи ли ща от мъ же и же ни 
с прак тич на бо го бо яз ли вост, не с ев ти на, по вър х нос т на опит ност, а с дъл-
бо ко вът реш но бла го чес тие, ре зул тат от все кид нев но уче не в Хрис то во то 
учи ли ще. Са мо та ки ва учи те ли ще мо гат да пре да ват на дру ги те скъ пи те 
уро ци, ко и то Хрис тос ги е на у чил. 

Те зи, ко и то се за до во ля ват да след ват ня ка къв бе зин те ре сен ред, ня ма 
да ус пя ват. Ако учас т ву ва щи те в съ бот но то учи ли ще, то зи ва жен клон от 
Бо жи е то де ло, са хрис ти я ни в пъ лен сми съл на ду ма та, ако из вър ш ват въз-
ло же но то им де ло със страх от Гос по да, ако ра бо тят с лю бов за ду ши те, за 
ко и то Хрис тос е ум рял, те ще ста нат Бо жии съ ра бот ни ци. Ко га то пред се-
да те ли и учи те ли се пре да дат без ре зер в но на Бо га, те не са мо ще взе мат 
ре ше ния, но и ще ги при ла гат в дейс т вие. Щом ра бот ни ци в съ бот ни те и 
ежед нев ни те учи ли ща за поч нат ра бо та та с пъл но то съз на ние, че за ви сят 
от Бо га, Хрис то ва та бла го дат ще се свър же с тех ни те чо веш ки ста ра ния. 
Важ но е все ки ра бот ник да раз бе ре, че за убеж да ва не то и об ръ ща не то на 
ду ши е не об хо ди мо сът руд ни чес т во то на чо веш ки уси лия и бо жес т ве на 
си ла. Учи те ли и пред се да те ли на съ бот ни те учи ли ща тряб ва съ що та ка 
да пос ве тят ду ши те си на Бо га, как то про по вед ни ци те на ам во на, за що то 
всич ки ед нак во са за е ти в де ло то да до веж дат ду ши при Хрис та. Все ки на 
свой ред тряб ва да ра бо ти как то Хрис тос, с лю бов към заб луж да ва щи те се 
и не раз ка я ли те се. То ва же лае Хрис тос да ви ди в съ бот но-учи лищ но то де ло. 

Учителитетрябвадабъдатобразци
 Учи те ли те тряб ва да бъ дат ис тин с ки при мер на мла де жи те в дух, в 

по ве де ние и в об лек ло. Те тряб ва да се об ли чат в сем п ли дре хи. Тех ни ят 
дух тряб ва да бъ де сми рен ка то на де те и чист и въз ви шен, за що то сто ят 
в Бо жи е то при със т вие и пред с та вят Хрис то вия ха рак тер пред уче ни ци те. 
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С дух на бла го го ве ние и със сър деч на неж ност те тряб ва да пог леж дат на 
сво и те уче ни ци ка то пом нят Ису со ви те ду ми: “Вни ма вай те да не през ре те 
ед но го от те зи най-мал ки те, за що то ви каз вам, че тех ни те ан ге ли ви на ги 
гле дат ли це то на Моя Отец, Кой то е на не бе са та.” Бо жи и те ан ге ли, ко и то 
гле дат ли це то на не бес ния Отец, наб лю да ват те зи де ца, ко и то вие, ка то жи ви 
пос ред ни ци пред Бо га, обу ча ва те в пъ тя на спа се ни е то. Мис ле те за то ва, 
пред се да те ли и учи те ли, че вие се на ми ра те в при със т ви е то на не бес ни ан-
ге ли, и че из вър ш ва те ра бо та, чий то ха рак тер ще сви де тел с т ву ва за ва ша та 
вяр ност или не вяр ност спря мо Хрис та. Ако учи те ли те пом нят ви на ги, че 
Све ти ят Дух е, кой то тряб ва да раз к рие на ду ша та ис к ри ци от не бес ни те 
не ща, и че ако те ра бо тят в Хрис то вия дух, то зи не бе сен агент ще за пе чат ва 
бо жес т ве на та ис ти на в умо ве те. Ако те съз на е ха, че ги об к ръ жа ва та ан ге ли, 
че сто ят на свя та зе мя, в на ши те съ бот ни учи ли ща ще ше да се из вър ши 
мно го по-доб ра ра бо та. Учи те ли те ня ма ше да са ли ше ни от ду хов на бла-
го дат и си ла, за що то щя ха да съз на ват бо жес т ве но то при със т вие, щя ха да 
зна ят, че са са мо чо веш ки пос ред ни ци, пос ред с т вом ко и то сам Хрис тос 
пре да ва Сво я та не бес на свет ли на. Тру до ве те им щя ха да бъ дат про пи ти със 
се ри оз ност и мощ и те щя ха да зна ят, че Ду хът по ма га на не мо щи те им. 

Пред се да те ли те и учи те ли те на на ши те съ бот ни учи ли ща тряб ва да 
бъ дат по ка я ни и ос во бо де ни от оби чай на та неб реж ност. Скъ пи те уро ци на 
ис ти на та не тряб ва да се пре по да ват без жиз не но. Чрез ежед нев но об ще ние 
с Бо га, чрез при е ма не на свет ли те лъ чи от Слън це то на прав да та  учи те ли-
те тряб ва да при ба вят към сво и те ста ра ния да пе че лят ду ши за Хрис тос и 
жи во то дав на си ла. Тех ни ят ум тряб ва да се за ни ма ва пос то ян но с Хрис тос. 
То ва ще при да де ду хо вен ха рак тер на тех ни те мис ли и под бу ди. По то зи на-
чин тех ни ят ма ни ер и ме тод на пре по да ва не ще бъ де про дик ту ван от Свя тия 
Дух. В най-вис ши те си про я ви Све ти ят Дух е оп ре де лен да нап ра ви хо ра та 
спо соб ни да изя ват най-доб ри те си си ли, спо ред как то дейс т ву ва Бог в тях, 
та да же ла ят и да вър шат спо ред Не го ва та доб ра во ля. 

“Без Ме не”, каз ва Хрис тос, “ни що не мо же те да сто ри те”. Ра бот ни кът не 
тряб ва да бъ де сам. Бо жи ят Дух му се да ва, та той да же лае и да дейс т ву ва 
спо ред Бо жи я та доб ра во ля, да не про миш ля ва за плът та и да не удов лет-
во ря ва ней ни те по хо ти. За то ва, учи те лю, след вай ръ ко вод с т во то на Ду ха. 
Ко га то Ду хът прив ли ча сър ца та на де ца и мла де жи, ти пък с неж ност и 
лю бов ги прив ли чай и ги мо ли да пре да дат сър ца та си на Бо га. 

Де ца та и мла де жи те са из ку пе но от Хрис тос при те жа ние. Той ги е 
из ку пил с без к рай на це на.  Исус ло би ча мал ки те. Той пог леж да със със-
т ра да ние вър ху мла ди те, за що то знае как Са та на ще се опит ва да ги при-
ма ми в ши ро кия път, ка то го нап ра ви съб лаз ни те лен. Исус мо ли ан ге ли те 
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да се гри жат осо бе но за те зи не о пит ни ду ши - в тех ни те до мо ве, в тех ния 
учи ли щен жи вот и в съ бот но то учи ли ще. Ду хът пос то ян но се бо ри в тях, 
опит вай ки се да ги прив ле че към Бо га. Ра бот ни кът, кой то ра бо ти за ед но с 
Бо га, ще чув с т ву ва от го вор ност та си и ще ра бо ти усър д но за пе че ле не на 
ду ши за Хрис та. 

Необходимисамолитваитърпение
Уче ни ци те във ва шия клас мо же би са упо ри ти, нак лон ни към зло. 

Мо же би под ла гат ва ше то тър пе ние на теж ко из пи та ние и все пак, тех ни те 
сър ца са поч ва, в ко я то мо же те да по се е те не бес но то се ме, ко е то ще при-
не се жет ва за доб ро. Ако учи те лят е по ма зан със Свя тия Дух, той не ще 
се обез ку ра жа ва, не ще из губ ва се бев ла де ние, и не ще уби ва всич ко то си 
вли я ние ни то ще осу е тя ва ра бо та та си чрез ед на не тър пе ли ва ду ма, чрез 
ед но жес то ко смъм ря не. 

Съ бот но-учи лищ ни те учи те ли тряб ва да хо дят пред Бо га вни ма тел но 
и с мо лит ва. Те тряб ва да ра бо тят ка то хо ра, ко и то един ден ще да ват смет-
ка. Да ден им е слу чай да пе че лят ду ши за Хрис тос. Те тряб ва да зна ят, че 
кол ко то по-дъл го ба вят мла ди те по ка я ни е то си, тол ко ва по-упо ри ти ста ват 
в про ти вос та вя не то си на Бо жия Дух. Кол ко то по ве че го ди ни ми на ват, 
тол ко ва по ве че на ма ля ва склон ност та спря мо бо жес т ве ни те не ща, тол ко ва 
по ве че на ма ля ва и вся ка въз п ри ем чи вост за вли я ни е то на ре ли ги я та. Са та-
на ра бо ти все ки ден, да ги зат вър ди в не по кор с т во и не раз ка я ност. По то зи 
на чин ве ро ят ност та да ста нат ня ко га хрис ти я ни ста ва все по-мал ка. А ка-
къв от го вор ще да ват най-нак рая рав но душ ни те учи те ли? За що мо рал на та 
лип са на до ве рие в се бе си па ра ли зи ра ду ша та на учи те ля та ка, че той се 
ко ле бае да по ла га не об хо ди ми те за об ръ ща не то на скъ пи те ду ши на мла ди 
и ста ри ста ра ния? 

Ня ма ли да  поз во ли той на Свя тия Дух да об вър же ду ша та му с та ка-
ва ат мос фе ра, ко я то ще про го ни мо рал ния мрак и ще раз п ръс к ва не бес на 
свет ли на и към дру ги те?

Ис тин с ки по ка я ни ят ра бот ник ня ма да се съ об ра зя ва със свет с ки те оби-
чаи и на ви ци, той ще си ос та не мо рал но не за ви сим. Той ще бъ де от го ва рящ 
на из по ве да ни е то си при мер, ще е на пус нал све та и ще се от де ля от не го вия 
дух и мо ди. И в най-дреб ни те не ща той не ще до пус ка да бъ де от к ло ня ван 
от твър до то си ре ше ние да бъ де ед но с Хрис тос, не ще от с тъп ва ни то ед-
на йо та от сво я та вяр ност към Бо га, ще се про ти во пос та вя на гор дост та, 
на се бе лю би ви те раз в ле че ния, на вся ко пра хос ни чес т во за за до во ля ва не 
нак лон нос ти или за па ра ди ра не с дре хи. Той ще бъ де об ра зец в дух, в по-
ве де ние и в об лек ло. 
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Съ бот но-учи лищ ни учи те ли, с кой об ра зец ще се съ об ра зя ва те, с  
Хрис то вия ли, или със свет с кия? О, да ли ще ка же те: “Ще взе ма кръс та си 
и ще след вам Ису са?” За що ко га то убеж да ва те дру ги те, да не про я вя ва те 
Не го ва та неж ност, ко га то ги уве ща ва те, да не от к ри ва те Не го ва та се ри оз-
ност, за що да не оли цет во ря ва те въз ви ше ни те прин ци пи на ис ти на та, ка то 
с жи во та и ха рак те ра си от к ри ва те как во е из вър ши ла Хрис то ва та ре ли гия 
за вас? Ня ма ли да обър нем вни ма ние към след но то уве ща ние на апос то ла: 
“Об ле че те се с Гос по да Ису са Хрис та и не про миш ля вай те за плът та, да 
из пъл ня ва те по хо ти те и”? 

Нуж но е мла ди те да виж дат ис тин с ка ре ли гия. Тя ще бъ де жи ва си-
ла, вли я ние, ко е то нав ся къ де про ник ва. От сър деч но то бла го го ве ние ще 
въз ник нат ра дост, све жест и без с пи рен раз теж. Тък мо от та ка ва ре ли гия 
се нуж да ят мла ди те. За да бъ дат прив ле че ни при Хрис тос, тък мо та ка ва 
ре ли гия тряб ва да ви дят те. Та ка ва ре ли гия ос та вя бо жес т вен от пе ча тък 
в ду ши те, при те жа те лят и пък би ва въ зоб но вен от ос ве жи тел на та Бо жия 
бла го дат и ум с т ве но и фи зи чес ки. 

Въз пи та те ли и учи те ли в на ши те съ бот ни и ежед нев ни учи ли ща, опи-
тай те всич ко то ва са мо за ед на го ди на! Про ве ре те да ли в края й не ще 
ка же те: “Гос под во ю ва чу дес но за нас, мно го ду ши се съб ра ха за Учи те ля 
ка то скъ по цен ни кла со ве за не бес на та жит ни ца.” де кем в ри 1891.

    
СЪТРУДНИЧЕСТВОСХРИСТОС

 Съ бот но-учи лищ ния учи тел тряб ва да ра бо ти с Бо га и да сът руд ни чи 
на Хрис тос. Не се за до во ля вай те с без жиз не на, фор мал на ре ли гия. Цел та 
на на ше то съ бот но-учи лищ но де ло тряб ва да бъ де съ би ра не на ду ши. Учи-
ли ще то мо же да има бе зу ко рен ред. То мо же да раз по ла га с всич ки же ла ни 
удоб с т ва и все пак, щом не во ди де ца та и юно ши те при Хрис та, то е бе-
зус пеш но, зо що то ко га то не бъ дат прив ле че ни при Хрис тос, ду ши те, под 
вли я ни е то на  ед на фор мал на ре ли гия, ста ват все по-мал ко въз п ри ем чи ви за 
ис ти на та. Учи те ли те тряб ва да сът руд ни чат на Хрис тос, ко га то пос лед ни ят 
хло па пред сър деч на та вра та на нуж да е щи те се от по мощ ду ши. Ако уче ни-
ци те от го во рят на умо ля ва ни я та на Ду ха и от во рят вра та та на сво е то сър це, 
за да вле зе Исус, Той ще прос вет ли ра зу ма им, за да раз бе рат бо жес т ве ни те 
не ща. Ра бо та та на учи те ля е прос та, но ако се вър ши в Ису со вия дух, тя ще 
по лу чи дъл бо чи на и си ла от дейс т ви е то на Свя тия Дух.

В съ бот но то учи ли ще тряб ва да се из вър ш ва мно го лич на ра бо та. Не-
об хо ди мост та на то зи вид ра бо та не се це ни та ка, как то тряб ва. Със сър це, 
из пъл не но от бла го дар ност за Бо жи я та лю бов, учи те лят тряб ва да ра бо ти 
за по ка я ни е то на сво и те уче ни ци. 
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С как во ще до ка жем на све та, че съ бот но то учи ли ще не е са мо ед на 
пре тен ция? За не го ще се съ ди по пло до ве те му. То ще се це ни спо ред ха-
рак те ра и ра бо та та на уче ни ци те. На мла де жи те в на ши те съ бот ни учи ли ща 
тряб ва да се въз ла гат от го вор нос ти, са мо та ка те ще раз ви ят спо соб нос ти те 
си и ще пе че лят ду хов на си ла. Не ка пър во те се пре да дат на Бо га, а пос ле 
не ка бъ дат нас тас та ве ни как  още от ран на въз раст мо гат да по ма гат и на 
дру ги. Та зи ра бо та ще раз вие спо соб нос ти те на мла ди те. Тя ще ги на у чи 
как да си със та вят пла но ве и как да осъ щес т вя ват сво и те пла но ве за доб-
ро то на сво и те дру га ри. Не ка мла ди те тър сят друж ба та на та ки ва, ко и то 
се нуж да ят от по мощ, не за да во дят глу па ви раз го во ри, но за да от к ри ват 
хрис ти ян с ки ха рак тер и ка то Бо жии съ ра бот ни ци да пе че лят те зи, ко и то 
не са се пре да ли още на Бо га. 

Ка то изу ча ва те Пи са ни я та, ка то про я вя ва те не се бе лю би во съ у час тие 
към дру ги те, ка то вър ши те са мо то ва, ко е то би за рад ва ло Спа си те ля, вие 
ще рас те те в бла го дат и в поз на ва не на шия Гос под и Спа си тел. Не ка все ки 
учи тел и уче ник се за пи та: “Как во да сто ря, ко е то би се сче ло ка то доб ра 
служ ба пред Он зи, Кой то ум ря, за да жи вея аз?” Гос под да ва от го во ра: 
“Тър си и спа си по ги на ло то”. Вие тряб ва да ра бо ти те, как то Хрис тос, с 
тър пе ние, със сим па тия, ре ши ли да не се обез сър ча ва те ка то ра бо ти те за 
се гаш ния жи вот и за веч ност та, вяр вай ки, че чрез чо веш ки спо соб нос ти, 
пос ве те ни на Бо жия служ ба, Исус мо же да из вър ши мно го не що. Мо жем ли 
да по же ла ем по-ве ли ка при ви ле гия от та зи, да бъ дем Бо жии съ ра бот ни ци, 
да из пол з ва ме най-доб ре по ве ре ни те ни та лан ти, за да се за вър ши де ло то? 

Ако мла ди те мъ же и же ни са трез ви, бла го чес ти ви и пре дан ни, тях-
на та свет ли на ще све ти и вър ху дру ги и в цър к ва та ще се от к ри ва по ве че 
жиз не на си ла. Доб ре ще е да оп ре де ли те за мла ди те, по ка я ни или не, един 
час за изу ча ва не Биб ли я та, за мо лит ва и опит нос ти. И мла ди те тряб ва да 
имат слу чай да из ра зя ват сво и те чув с т ва. Доб ре ще е, ако в на ча ло то им се 
из бе ре един раз съд лив ръ ко во ди тел, кой то го во ри мал ко, но на сър ча ва мно-
го, ка то каз ва от вре ме на вре ме ня коя ду ма за под по ма га не и на сър ча ва не 
мла де жи те в на ча ло то на тях на та ре ли ги оз на опит ност. След ка то спе че лят 
из вес т на опит ност, не ка един от тях на та сре да по е ме ръ ков д с т во то, а след 
то ва ня кой друг. По то зи на чин ще се обу ча ват ра бот ни ци, ко и то ще бъ дат 
одоб ре ни от Бо га. 

Останалиназадвзадължениятаси 
В ста ра ни я та си да под по мог нем мла деж та ние сме ос та на ли мно го 

на зад. Ние има ме го ля ма свет ли на, а ня ма ме рев ност, се ри оз ност, усър дие, 
про пор ци о нал но на по лу че ни те при ви ле гии. Тряб ва да се из диг нем над 
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за о би ка ля ща та ни ле де на ат мос фе ра на не ве рие.  Тряб ва да се приб ли жим  
при Бо га, за да се приб ли жи и Той при нас. Тряб ва да обу ча ва ме мла ди те 
как да ра бо тят за спа се ние на ду ши, обу ча вай ки ги за то ва де ло, са ми те 
ние ще на у чим как мо жем да ра бо тим по-ус пеш но, как мо жем да ста нем 
по-уме ли пос ред ни ци на Бо га за об ръ ща не то на на ши те уче ни ци. Тряб ва 
да ра бо тим усър д но и да се об ля га ме на Хрис тос ка то на на ша едис т ве на 
си ла. Тряб ва да има ме по-ши рок ум, за да си пред с та вя ме пра вил но веч ни те 
не ща. Сър ца та ни тряб ва да се смек чат и ук ро тят, чрез Хрис то ва та бла го дат, 
за да ста нем ис тин с ки въз пи та те ли. 

Не ка пред се да те ли те и учи те ли те се пи тат: Вяр вам ли в Бо жи е то Сло во? 
Пре да вам ли се на Он зи, Кой то пре да де Се бе Си за мен, Кой то пре тър пя 
жес то ка смърт на кръс та, за да не по ги на, а да имам ве чен жи вот? Вяр ва ме 
ли, че Исус прив ли ча към Се бе Си ду ши те на те зи, ко и то ни за о би ка лят, 
до ри и на те зи, ко и то жи ве ят в не раз ка я ност и не от го ва рят на Не го ва та 
при тег ля ща си ла? То га ва със сък ру ше на ду ша ка жи: “Гос по ди, с всич ки те 
си си ли и вли я ние, ще прив ли чам дру ги те при Теб. Раз чи там на Теб и са-
мо на Теб. Ти до кос ни и под чи ни сър це то, чрез си ла та на Твоя Свят Дух.” 
С.У.Р., яну а ри 1892.

ЦЕЛТАНАСЪБОТНО-УЧИЛИЩНОТОДЕЛО
  
Хрис ти ян с ки те учи те ли и уче ни ци са от го вор ни пред Бо га за ми лос-

ти ва та при ви ле гия да бъ дат Бо жии съ ра бот ни ци, ка то сви де тел с т ву ват 
ре ши тел но за Бо жи я та бла го дат пред зе мя та и не бе то. Спо соб ност та и 
вли я ни е то на Бо жи и те ра бот ни ци е про пор ци о нал на на тях на та мо рал на 
ви со та и чис то та. Ис тин с ки те хрис ти ян с ки учи те ли ще схва щат важ ност та 
на съ бот но-учи лищ ния урок, за що то ра зу мът им ще се от во ри, за да раз би рат 
еван ге ли е то. Тях на та свет ли на ще све ти вър ху те зи, ко и то про я вя ват ин те рес 
към скъ пи те лъ чи на ис ти на та. Сър деч на та вра та тряб ва да се от во ри, за да 
при е ме из лъч ва ща та се от Сло во то свет ли на. Един уче ник - хрис ти я нин, 
кой то при е ме Бо жи е то Сло во, мо же да бъ де сред с т во за бла гос ло ве ние 
на сво и те съ у че ни ци. Той мо же да бъ де по ле зен на дру ги те ка то прег ле да 
тър пе ли во, лю без но и ин те рес но уро ка с те зи, ко и то не се ин те ре су ват за 
Бо жи и те не ща, и им да де прос то и оп ре де ле но нас тав ле ние. То зи вид ра-
бо та ще изис к ва мъд рост от го ре. Са мо по то зи на чин ра бот ни кът ще мо же 
по един при я тен на чин да дос тиг не те зи, ко и то най-мно го се нуж да ят от 
по мощ, са мо по то зи на чин той ще мо же да ги до ве де при Хрис тос, къ де то 
би ват за до во ле ни нуж ди те на ду ша та....
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Ко га то ня кой мла деж се по кае, не го ос та вяй те да без дейс т ву ва, дай те 
му да вър ши не що в Бо жи е то ло зе. Дай те му ра бо та, съ об раз но спо соб нос-
ти те му, за що то Гос под е дал все ки му Не го ва та ра бо та. Не ка във вся ко не що 
сът руд ни чим на Гос по да, не ка из пол з ва ме вся ко сред с т во, за да раз ви ва ме и 
опол зот во ря ва ме си ли те на всич ки в учи ли ще то. Зем ни те жи те ли се стро я-
ват под зна ме на та на два ма во да чи. Хрис тос, Кня зът на Жи во та, и Са та на, 
кня зът на тъм ни на та нас той чи во ка нят мъ же, же ни и юно ши да им слу жат. 
Дълг на хрис ти ян с кия учи тел и уче ник е усър но да се ста ра ят ре до ве те на 
Хрис та пос то ян но да се уве ли ча ват, ка то при кан ват вся ка ду ша да зас та не 
под окър ва ве но то зна ме на княз Ема ну ил. 

Избягвайтепреренията
В съ бот но то учи ли ще тряб ва да се пре по да ват уро ци, ко и то ще ос вет-

лят и най-за тън те ни те кът че та на сър це то и ума. За да ста не то ва, учи те лят 
тряб ва да се на ми ра под вли я ни е то на Све тия Дух. Той тряб ва да се ос во-
бо ди от вся ко се бе лю бие; не би ва да из ри ча ни то ед на, ед нич ка при бър за на 
ду ма, не би ва да из вър ш ва ни що не об мис ле но. Са мо по то зи на чин Бо жи я та 
бла го дат ще ра бо ти за ед но с чо веш ки те ста ра ния за спа се ние на ду ши. То-
ва тряб ва да бъ де ве ли ка та цел на съ бот но-учи лищ но то де ло. Съ бот но то 
учи ли ще не тряб ва да ста ва мяс то за пре пи ра не. То не е мяс то за от к ри ва-
не раз ли чи я та в мне ни я та. Пре ни я та тряб ва да ос та нат вън от учи ли ще то. 
Не ка има хар мо ния. Ако чле но ве те на учи ли ще то за да ват въп ро си от нос но 
ня кои мис ли, не поз во ля вай те да се пов ди га пре пир лив дух, да пос лед ват 
ра зис к ва ния и спор. 

Съ бот но то учи ли ще тряб ва да бъ де мяс то, къ де то се тър сят би се ри ис ти-
на, къ де то се чис тят от вся ка не нуж на об вив ка на заб луж де ния и къ де то се 
пос та вят на съ от вет но то мяс то в ске ле то на еван ге ли е то. Скъ пи бри лян ти на 
ис ти на та, из чез на ли от дав на, тряб ва да се въз вър нат на Бо жи и те че да се га. В 
на ши те съ бот ни учи ли ща тряб ва да се раз г леж дат те ми те: оп рав да ние чрез 
вя ра, Хрис то ва та прав да. Юно ши те и де ца та тряб ва да раз би рат те зи важ ни 
пред ме ти; учи те ли и уче ни ци тряб ва да поз на ват пъ тя на спа се ни е то. Све ти те 
и веч ни те прин ци пи, свър за ни със спа си тел ния план са из чез на ли от дав на. 
Те тряб ва да се въз вър нат на под хо дя що то им мяс то в пла на на спа се ни е то и 
да се явят в сво я та не бес на свет ли на, за да про би ят мо рал ния мрак, в кой то е 
об вит све тът. Не ка юно ши те обър нат вни ма ни е на след ни те ду ми на мъд ре ца: 
“Упо вай в Бо га с всич ко то си сър це и не упо ва вай на соб с т ве ния си ра зум”. 
Не ка те хо дят пред Бо га крот ко, с мо лит ва и вни ма тел но. Не ка пос то ян но 
чув с т ву ват за ви си мост та си от Не го. В съ що то вре ме не ка нап рег нат всич ки те 
си си ли, не ка из пол з ват всич ки те бла гоп ри ят ни слу чаи, ко и то им се уда ват, 
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и упо ва ват, че Гос под мо же да дейс т ву ва пос ред с т вом тех ни те пос ве те ни 
спо соб нос ти. Не ка на вся ка стъп ка се пи тат: “То ва ли е пъ тят Гос по ден?”. 
Сми ре ни е то е от ли чи тел на та чер та на ис тин с ко мъд ри те. Как во то и да пос-
тиг нат, те ни ко га не ще про я вя ват са мо у ве ре ност и тщес ла вие. 

Доживотнаслужба
Гос под зо ве мла ди мъ же и же ни да се под гот вят за до жи вот на, се ри оз на 

ра бо та в съ бот но-учи лищ но то де ло. Спаз ме ни те ста ра ния не ще из вър шат 
мно го доб ро, ни то ще ви нап ра вят ус пеш ни ра бот ни ци в Бо жи е то де ло. Чрез 
тър пе ли во пос то ян с т во в доб ро то, вие ще ста не те Бо жии съ ра бот ни ци. Вие 
тряб ва да счи та те се бе си за Бо жии слу ги. Бъ де те при леж ни в ра бо та та си 
през де ня и вни ма вай те да не си съз да ва те кри ви пъ те ки за хо де не, та ку ци-
ят да бъ де от вър нат, бла го да ре ние ва ши те прос тъп ки, от пъ тя на прав да та. 

В съ бот но-учи лищ но то де ло Бог же лае да има ра бот ни ци, ко и то ще 
ра бо тят от все сър це, ко и то чрез уп раж не ние уве ли ча ват спо соб нос ти те 
си, и усъ вър шен с т ву ват ве че пос тиг на то то. В цър к ва та си Гос под же лае 
ра бо те щи хрис ти я ни, за що то он зи, кой то ра бо ти има по-мал ко из ку ше ния 
от он зи, кой то има мал ко ра бо та. Всич ки, ко и то ис тин с ки вяр ват в Хрис тос, 
ще бъ дат Бо жии съ ра бот ни ци. Бог ще ги ръ ко во ди чрез Ду ха Си, чув с т ва та 
им ще бъ дат пре чис те ни, страс ти те им обуз да ни, жи во тът им ще при на ся 
скъ пи пло до ве за Бо жия сла ва. Всич ки, ко и то ис тин с ки вяр ват в Хрис тос, 
ще от ра зя ват свет ли на. Бо жи е то Сло во ще из лъч ва но ва свет ли на за все ки, 
кой то се на ми ра в жи ва връз ка със Слън це то на прав да та. Не ка ни кой не 
мис ли, че в Биб ли я та ня ма ве че ис ти на за от к ри ва не. Кой то тър си ис ти на та 
при леж но с мо лит ва ще на ме ри скъ пи лъ чи свет ли на, из лъч ва щи се от Сло-
во то. Раз п ръс на ти са мно го би се ри, ко и то тряб ва да се съ би рат и да ста нат 
при те жа ние на ос та на лия Бо жи на род. Свет ли на та оба че се да ва не са мо 
за да ук ре пи цър к ва та, а за да оза ри и те зи, ко и то са в мрак. Бо жи ят на род 
тряб ва да прос ла ви То зи, Кой то ги е приз вал от тъм ни на та в Сво я та чуд на 
свет ли на. На на ро да Си Хрис тос каз ва: “Вие сте свет ли на та на све та”.  А 
ми си я та на свет ли на та е да све ти и да про го ни тъм ни на та. 

О, да но учи те ли те и уче ни ци те ста нат то ва, за ко е то Гос под ги пред наз-
на чи, ко га то да ва ше жи во та Си, а имен но, да бъ дат си но ве и дъ ще ри на Бо га 
и да спе че лят ко ро на та на веч на та сла ва!”  С.У.Р., фев ру а ри и март 1892 г.
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СЪРДЕЧНАРАБОТА
ВСЪБОТНОУЧИЛИЩНИУЧИТЕЛИИУЧЕНИЦИ

  
Все ки учи тел в съ бот но то учи ли ще тряб ва да бъ де пос ле до ва тел на 

Хрис тос. За учи те ли не тряб ва да се ка нят та ки ва, ко и то не са ста на ли по-
доб ни на Хрис тос, ко и то чрез жи во та си не до каз ват, че са хрис ти я ни. Те 
са ми те имат нуж да ня кой друг да по у чи пър во тях в ос нов ни те прин ци пи 
на лю бов и страх Бо жи. “Без Ме не - каз ва Хрис тос - ни що не мо же те да 
сто ри те”. Как ва стой ност ще има пре по да ва не то на един, кой то не поз на ва 
Хрис то ва та си ла от лич на опит ност? Ако нас то я ва ме пред та къв да по е ме 
ръ ко вод с т во то на ня кой клас, би би ло го ля ма не пос ле до ва тел ност. Още 
по-зле ще е, ако ня кой клас се пос та ви под вли я ни е то на учи тел, кой то с 
об лек ло и с по ве де ние от ри ча Спа си те ля, на Ко го то из по вяд ва, че слу жи... 

Сър ца та на те зи, ко и то пре по да ват в съ бот но то учи ли ще тряб ва да бъ-
дат стоп ле ни и под к ре пе ни от Бо жи я та ис ти на. Са ми те те тряб ва да бъ дат 
не са мо слу ша те ли, а и из пъл ни те ли на Сло во то. Те тряб ва да се хра нят от 
Хрис тос, как то пръч ки те се хра нят от ло за та. Над тях тряб ва да па да ро са та 
на не бес на та бла го дат. Сър ца та им тряб ва да са скъ по цен ни рас те ния, цве тя 
в Бо жи я та гра ди на, пъп ки те на ко и то се раз т ва рят, уго ле мя ват и из да ват 
при ят но бла го у ха ние. Учи те ли те тряб ва да бъ дат при леж ни из с ле до ва те ли 
на Бо жи е то Сло во. Те тряб ва да учат уро ци в учи ли ще то на Хрис тос все ки 
ден. Тряб ва да са в със то я ние да пре да ват и на дру ги свет ли на та, ко я то са 
по лу чи ли от ве ли кия Учи тел, от Свет ли на та на све та. 

Учи те ли те тряб ва да чув с т ву ват от го вор ност да из пол з ват все ки слу чай 
за усъ вър шен с т ву ва не, за да при на сят най-доб ра служ ба по на чин, кой то 
ще има за ре зул тат спа се ние на ду ши. Учи те ли те и уче ни ци те тряб ва да се 
съ бу дят и да ви дят кол ко важ но е да про я вя ват при ле жа ние и пос то ян с т во 
при изу ча ва не то на Бо жи е то Сло во. Те тряб ва да пре кар ват мно го вре ме 
в об ще ние с Бо га, къ де то дреб на ви те из ку ше ния не вли я ят, а лен ност та и 
апа ти я та се от б лъс к ват ус пеш но. Лен ност, се бе у гаж да не не тряб ва да се 
до пус кат от хо ра, ко и то из по вяд ват, че са хрис ти ян с ки ра бот ни ци. 

Ис ти на та тряб ва да се из с лед ва точ ка по точ ка, за що то тя ня ма гра ни ци. 
Учи те ли и уче ни ци тряб ва да учат и да про я вя ват жив ин те рес, за да зна ят 
как во е ка зал Бог. С го ди ни гла сът на ан ге ла ни го во ри: “Раз д ви же те се, 
раз д ви же те се, раз д ви же те се”. Изу ча вай те вся ка точ ка на ис ти на та, за да 
зна е те, за се бе си, що е ис ти на и що е заб лу да. Не ка уче ни ци те из с лед ват 
са ми Бо жи и те дъл бо чи ни. Не ка та зи ра бо та се из вър ш ва в страх Бо жий. 
Не ог ра ни ча вай те в ни що уче ни ци те. 

При изу ча ва не Све ще но то Пи са ние са не об хо ди ми сми рен дух, скъ ру-
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ше но сър це и рев нос т но тър се не на Бо га. Те зи, ко и то тър сят ис ти на та със 
сми рен дух ще бъ дат под по мог на ти при из с лед ва не то от Бо жии ан ге ли. 

Гос под ще из диг не мъ же, ко и то ще за не сат на све та и на Не го вия на род 
вест та на ис ти на та. Ако те зи, ко и то за е мат ого вор ни пос то ве, не нав ли зат 
там, къ де то Бог им проп ра вя път, не но сят вест та за нас то я ще то вре ме, то-
га ва ду ми те на пре дуп реж де ние ще се да дат на дру ги, ко и то ще из пъл нят 
дъл га си вяр но. До ри мла ди хрис ти я ни, още юно ши, ще бъ дат из б ра ни да 
“из ви кат яко и не се ща дят”.

Единновелемент
Един нов еле мент тряб ва да се вне се в съ бот но-учи лищ но то де ло на 

вся ка цър к ва, не еле мент на сло воп ре ние, а еле мент на на бож ност и чис то та. 
Се бе у ва же ни е то и се бе до вол с т во то пре о до ля ват тъй мно го, че за мно го вер-
ни чле но ве на съ бот но то учи ли ще под хож дат ду ми те на Вер ния Сви де тел. 
Той каз ва: “Зная тво и те де ла: ти не си ни сту ден, ни го рещ; о, да но да бе ше 
сту ден или го рещ! Та ка, по не же си хла дък, и ни то го рещ, ни то сту ден, ще те 
из б лю вам из ус та та Си. За що то каз ваш: бо гат съм, заз бо га тях и ня мам нуж да 
от ни що, а не знаш, че ти си зло чест и клет, си ро мах, сляп и гол,- съ вет вам 
те да си ку пиш от Ме не зла то, през огън пре чис те но, за да се обо га тиш; 
и бя ло об лек ло, за да се об ле чеш, и да се не виж дат сра мо ти те на тво я та 
го ло та, и с ко лу рий (очен мех лем) по ма жи очи те си, за да виж даш. Ко и то 
оби чам, Аз ги изоб ли ча вам и на каз вам. И тъй, бъ ди рев нос тен и по кай се”.

Как ва е ре ли ги оз на та опит ност на те зи, ко и то учас т ву ват в съ бот но-учи-
лищ но то де ло? Свет ли на та на ис ти на та е ос вет ля ва ла умо ве те и сър ца та на 
учи те ли и уче ни ци, за да пре да дат съ ща та на хо ра, не поз на ва щи Хрис тос. 
Спа си тел на та вест тряб ва да се пре да де на оне зи, ко и то не са от во ри ли 
сър ца та си, за да при е мат не бес ния по да рък. Ис ти на та тряб ва да се пред с-
та вя на ви ди мо ин ди фе рен т ни. Ако всич ки чув с т ву ва ха бре ме за ду ши те, 
за ко и то е ум рял Хрис тос, ка къв нап рег нат ин те рес щя ха да про я вя ват те 
за спа се ние на ду ши! Кол ко мал ко щях ме да мис лим за се бе у год ни чес т во, 
за па ра ди ра не с дре хи и за тър се не на раз в ле че ния! Кол ко мал ко сред с т ва 
щя ха да се из раз ход ват за при е ми, за уго ще ния и за удо вол с т вия, ако съз-
на ех ме доб ре, кол ко нуж но е да вла га ме на ши те сред с т ва в Бо жи е то де ло, 
ко е то изис к ва вся ка сто тин ка, ко я то не ни е тол ко ва не об хо ди ма за дейс т-
ви тел ни нуж ди. 

Мо ле те се Свя ти ят Дух да вле зе в сър ца та ви, то га ва ще взе ме те Хрис-
то во то иго, ще по не се те Не го во то бре ме и ще се свър же те на пъл но с Не го. 
На ши те въз г ле ди са твър де ог ра ни че ни. Нуж да ем се от по-об ши рен пог лед 
и про ни ца тел ност, за да до ла вя ме нуж ди те на де ло то. 
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Де ло то се нуж дае най-мно го от пос ве те ни мла ди мъ же и же ни, ко и то се 
чув с т ву ват лич но от го вор ни за нап ре дъ ка на де ло то и ко и то ще се сдру жат 
с бо жес т ве ни те пос ред ни ци, за да раз п ръс кат свет ли на в мо рал ния мрак 
на све та. 

Мно зи на, ко и то из по вяд ват, че са хрис ти я ни, ед ва ли на по ло ви на вяр ват 
в Бо жи е то Сло во. Те не го изу ча ват се ри оз но, а пра хос ват вре ме в че те не 
ро ма ни и кни ги с при каз ки. Раз би рат Бо жи е то Сло во са мо с ума си. Но то-
ва не е дос та тъч но. То ня ма да ока же ня как во вли я ние вър ху оби ча и те на 
жи во та, тъй ка то жи во тът се ръ ко во ди от със то я ни е то на сър це то. След ка то 
пре по да дат уро ка учи те ли те ед ва са за поч на ли ра бо та та си. Те не тряб ва да 
прек ра тя ват тру да си, до ка то не по лу чат до ка за тел с т во, че уче ни ци те им са 
при е ли нас тав ле ни я та на Не бе то не са мо с ра зу ма си, но че пос лед ни те са 
впи са ни и в сър ца та им.” СУР, ап рил 1892 г.

УЧИТЕЛЯТТРЯБВАДАБЪДЕУЧЕНИК
  
“От бяг вай съ що и мла деж ки страс ти и стре ми се към прав да, вя ра, лю-

бов и мир с оне зи, ко и то при зо ва ват Гос по да от чис то сър це. А глу па ви те и 
не ве жи ра зис к ва ния от бяг вай, ка то зна еш, че те по раж дат кра мо ли”. Те зи, 
ко и то ще ста нат въз пи та те ли на юно ши те, тряб ва да учат мно го, из вън ред но 
мно го, и то как то от те о рия, тъй и от опит ност. Та ка те ще ста нат ус пеш ни 
Бо жии ра бот ни ци. Те тряб ва да рас тат в бла го дат та и в поз на ни е то на на шия 
Гос под и Спа си тел Исус Хрис тос и да дос тиг нат до мяр ка та на Хрис то ва та 
пъл но та. Ако рас те те в бла го дат та, то ва сви де тел с т ву ва, че вие пре бъд ва те 
в Хрис та, как то пръч ка та пре бъд ва на ло за та. Ако пре бъд ва те в Не го, ще 
има те си ла да раз би ра те ду хов ни те не ща, ду хов на та ис ти на, за що то те ду-
хов но се раз би рат.”

“Пи сах вам, мла ди, за що то сте сил ни и Бо жи е то Сло во пре бъд ва във 
вас и по бе дих те лу ка вия” - Бог зо ве мла ди те мъ же и же ни да из пол з ват 
до край ност по ве ре ни те им спо соб нос ти. Той же лае да раз ви ва те на ви ци 
на при ле жа ние и на ви ци на уче не, за да усъ вър шен с т ву ва те та лан ти те, 
ко и то Бог ви е дал. Гос под ще при е ме ва ша та служ ба и усъ вър шен с т ву-
ва не то на ва ши те та лан ти, но Той не мо же да гле да с удоб ре ние на по лу-
сър деч на та, на по ло вин из вър ше на ра бо та. Всло то изис к ва да се вла гат в 
не го и най-вис ши те ум с т ве ни и ду хов ни ин те ре си. Бо жи е то де ло тряб ва 
да се пред с та вя пра вил но пред на ми ра щи те се в мрак и смър т на сян ка. 

Ако си приз ван да бъ даш учи тел в ня кой клон от Бо жи е то де ло, то га ва ти 
си приз ван да бъ деш уче ник в Хрис то во то учи ли ще. Ако се на гър б ваш със 
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свя та та от го вор ност да учиш дру ги те е ки клон от Бо жи е то де ло изис к ва да 
вла га те най-вис ши те си спо соб нос ти и да да де те вся ка въз мож на ви по мощ. 
Той изис к ва да със ре до то чи те най-бла го род ни те си под бу ди в един с т ве ния 
вър хо вен стре меж - про по вяд ва не на ис ти на та. Въз ви ше ни ят, свя ти ят ха-
рак тер на де, ти по е маш вър ху си за дъл же ни е то да из с лед ваш до дъ но все ки 
пред мет, кой то ще пре по да ваш. Ко га то пре по да ваш пред уче ни ци те ня кой 
пред мет от Бо жи е то Сло во, ти тряб ва да из ло жиш ос но ва ни я та на тво я та 
вя ра тъй яс но, че уче ни ци те да се убе дят в ис ти на та. Тряб ва при леж но да 
из с лед ваш и да срав ня ваш до ка за тел с т ва та, ко и то Бо жи е то Сло во да ва от-
нос но не ща та, ко и то Бог из п ра ща на цър к ва та. То ва е не об хо ди мо, за да 
зна еш сам, що е ис ти на и да си в със то я ние да упът ваш в пъ тя на прав да та 
те зи, ко и то гле дат на теб. 

Изслушвайсоткровеност
  Ко га то те по мо лят да из с луш ваш ос но ва ни я та на ня кое уче ние, ко е то 

ти не раз би раш, не осъж дай вест та, до ка то не я из с лед ваш на пъл но и не 
се уве риш от Бо жи е то Сло во, че тя не мо же да се под к ре пя. Ако ми бе 
въз мож но, бих се обър на ла към всич ки съ бот ни учи ли ща и най-нас то я-
тел но бих ги мо ли ла да тър сят ис ти на и свет ли на в Бо жи е то Сло во. Бог 
има да да де на на ро да Си скъ па свет ли на, тък мо се га, за то ва ти тряб ва 
усър д но да из с лед ваш Бо жи е то Сло во и ос нов но да се за поз на еш с вся ка 
точ ка на ис ти на та, да не би в он зи ден да се на ме риш меж ду те зи, ко и то 
не са жи ве ли съг лас но вся ка ду ма, из ляз ла от Бо жи и те ус та. 

Важ ни те въп ро си, на ми ра щи се в опас ност, по ра ди неб ре же не Бо жи е то 
Сло во, тряб ва да се раз г ле дат. Изу ча ва не то на Биб ли я та зас лу жа ва да се 
вла гат в не го най-нап рег на ти ум с т ве ни ста ра ния и най-све ти те спо соб нос ти. 
Ко га то на цър к ва та бъ де пред с та ве на но ва свет ли на, има опас ност да не би 
да се от д ръп не те от нея. Вие сте без из ви не ние пред Бо га, ако се от каз ва те 
да слу ша те, по ра ди то ва, че има те ня как ви пред раз съ дъ ци спря мо вест та и 
вес ти те ля. Да осъж даш не що, ко е то не си чул, или ко е то не раз би раш, не е 
го ля ма мъд рост. С то ва ти ня ма да се из диг неш пред очи те на те зи, ко и то 
са ис к ре ни в сво е то из с лед ва не на ис ти на та. А да го во риш през ри тел но за 
хо ра та, ко и то Бог е из п ра тил с ня коя вест на ис ти на, е глу пост и бе зу мие. 
Ако на ши те мла ди се ста ра ят да се под гот вят за ра бот ни ци в Не го во то 
де ло, те тряб ва да се на у чат кой е Бо жи ят път и да жи ве ят от вся ка ду ма, 
из ли за ща от Не го ви те ус та. Те не тряб ва да мис лят, че ця ла та ис ти на им 
е ве че от к ри та и че Без г реш ни ят ня ма ве че свет ли на за на ро да Си. Ако се 
око па ят във вя ра та, че ця ла та ис ти на им е ве че от к ри та, те са в опас ност 
да от х вър лят скъ пи би се ри на ис ти на, ко и то ще се раз к ри ят, ко га то хо ра та 
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със ре до то чат вни ма ни е то си към бо га та та ми на на Бо жи е то Сло во. 
Встъ пи ли те в де ло то учи те ли, а и приз ва ни те на ка къв то и да е друг 

от го во рен пост не тряб ва да се за до во ля ват да при е мат са мо про дук та от 
ра бо та та на дру ги те умо ве, не, те тряб ва да из с лед ват ис ти на та са ми за се бе 
си. Щом не си съз да дат оби чай да из с лед ват раз лич ни те точ ки на ис ти на та, 
те ще ста нат по вър х нос т ни в жи во та и пос ти же ни я та си. Мне ни я та на ва-
ши те ко ле ги, мо же би, са из вън ред но цен ни, но вие не тряб ва да се об ля га те 
на тях и са ми те да ос та ва те без соб с т ве но мне ние. Вие тряб ва да из пит ва те 
ис ти ни те, в ко и то вяр ва те, до то га ва, до ка то се уве ри те, че те са без ни ка къв 
не дос та тък. Вие гу би те мно го ка то не срав ня ва те вся ка точ ка на ва ша та вя ра 
със за ко на и сви де тел с т во то, и та ка не виж да те, ни то оце ня ва те ис ти на та ка-
то та ка ва, как ва то е. О, да би ха оце ни ли мла ди те при ви ле ги я та, ко я то Бо ге е 
дал! Той же лае всич ки да оти де те при из точ ни ка на свет ли на та и да по лу чи те 
прос ве ще ни е то на Бо жия Дух, за що то то ще се да де на все ки, кой то сми ре но 
тър си ис ти на та. То га ва вие ще се уве ри те, че Ду хът и Сло во то си схож дат 
на пъл но, то га ва ще зна е те, що е ис ти на. Как ва си гур ност да ва то ва поз на-
ние! То га ва вие ще мо же те да го во ри те с мощ, из вес тя вай ки оно ва, ко е то 
сте на у чи ли ка то ис ти на, ка то зна е те, че не сте пос лед ва ли хит ро из мис ле ни 
бас ни. СУР,  , май 1892 г.

НЕОБХОДИМОЕИЗСЛЕДВАНЕ

„Но ти пре бъд вай в то ва, на ко е то си на у чен и ко е то ти е по ве ре но, ка то 
зна еш от ко го си на у чен; ти от де тин с т во зна еш Све ще ни те Пи са ния, ко и то 
мо гат да те нап ра вят мъ дър за спа се ние чрез вя ра в Хрис та Ису са. Всич ко-
то Пи са ние е бо гов дъ но ве но и по лез но за по у ка, изоб ли ча ва не, из п ра вя не 
и на зи да ва не в прав да та, за да бъ де Бо жи ят чо век съ вър ше но при гот вен за 
вся ко доб ро де ло.” 

В то ва вре ме на опас ност и мрак има да се от к ри ва на хо ра та ед на мно го 
скъ па ис ти на, оба че  Са та на твър до е ре шил да не поз во ли свет ли на та на 
ис ти на та да ос ве ти чо веш ки те сър ца. Ако бих ме же ла ли свет ли на та, ко я то 
е при гот ве на за нас, да ста не на ше при те жа ние, то га ва бих ме от к ри ли то ва 
си же ла ние чрез при леж но из с лед ва не на Бо жи е то Сло во. Скъ пи ис ти ни, 
сто я ли дъл го вре ме в мрак, тряб ва да се от к ри ят в та ка ва свет ли на, ко я то 
ще от к рие тях на та свя та стой ност; за що то Бог ще прос ла ви Сло во то Си, 
ка то го изя ви в свет ли на, в ко я то ни ко га по-ра но не сме го виж да ли. Нуж-
но е оба че те зи, ко и то из по вяд ват, че оби чат ис ти на та да нап рег нат сво и те 
си ли, за да раз бе рат дъл бо чи ни те на Сло во то, та да бъ де прос ла вен Бог, а 
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ча да та Му – бла гос ло ве ни и прос вет ни. Вие тряб ва да из пит ва те Све ти те 
Пи са ния със сми ре ни и смек че ни от Бо жи я та бла го дат сър ца, тряб ва да 
бъ де те го то ви да при е ме те все ки лъч Бо жес т ве на свет ли на и да хо ди те в 
пъ тя на све тост та. 

Ко га то из с лед ва те Пи са ни я та, не тряб ва да се опит ва те да тъл ку ва те 
из ра зи те та ка, че да от го ва рят на ва ши те пред ва ри тел но със та ве ни мне-
ния, но тряб ва да дой де те ка то уче ник, с же ла ние да раз бе ре те ос нов ни те 
прин ци пи на Хрис то ва та вя ра. Приб ли жа вай те се до Бо жи е то Сло во с жив 
ин те рес и с усър д на мо лит ва, за да зна е те що е ис ти на. От к ри вай те ду ха на 
На та на ил, ко га то усър д но мо ле ше Гос по да да раз бе ре ис ти на та. Свет ли на 
ще се да де на все ки, кой то тър си ис ти на та усър д но, как то се да де на На та-
на и ла. Исус го ви дя, ко га то той се прек ло ни в мо лит ва под смо ков ни ца та. 
И до ка то той все още се мо ле ше за свет ли на, при не го дой де вес ти тел да 
го из ви ка и за ве де при Из точ ни ка на свет ли на та. „Фи лип на ми ра На та на ил 
и му каз ва: „На ме рих ме Ису са, Йо си фо вия син, от На за рет, за ко го то пи са 
Мо и сей в за ко на, и го во ри ха про ро ци те. А На та на ил му ре че: „От На за рет 
мо же ли да из ле зе не що доб ро?” Пред раз съ дък и не ве рие се по ро ди ха в 
сър це то на На та на ил, но Фи лип не се опи та да го обор ва. Той прос то ка за: 
„Ела и виж.” Исус ви дя На та на ил да оти ва към Не го и каз ва: „Ето ис тин с-
ки из ра ил тя нин, у ко го то ня ма лу кав с т во.” На та на ил Му каз ва: „От къ де ме 
поз на ваш?” Исус от го во ри и му ре че: „Пре ди Фи лип да те по ви ка, до ка то 
ти бе ше под смо ков ни ца та, ви дях те.” На та на ил Му от го во ри: „Учи те лю, 
Ти си Бо жи Син, Ти си Из ра е ли ви ят Цар.” 

Кол ко лес но се убе ди На та на ил! И с как во до вол с т во Исус пог лед на на 
не го ва та ис к ре на, нез лоб ли ва вя ра. Исус му от го во ри и ре че: „Ти вяр вяш, 
по не же ти ка зах: Ви дях те под смо ков ни ца та; по-го ле ми не ща от то ва ще 
ви диш. И каз ва му: Ис ти на, ис ти на ви каз вам: От се га ще виж да те не бе то 
от во ре но и ан ге ли те Бо жии да въз ли зат и сли зат над Чо веш кия Син.” Гос под 
ни ко га не по чи та не ве ри е то и съм не ни е то. Ко га то Той го во ри, Сло во то Му 
тряб ва да се оце ни и при ло жи в ежед нев ния жи вот. Щом сър це то на чо ве ка 
е в жи ва връз ка с Бо га, то ще пос лу ша гла са, кой то ид ва от го ре. 

  
Дасеизбягватпрения

До ка то е нуж но да се из с лед ва ос нов но Бо жи е то Сло во, за да се от к рие 
и из не се на свет ли на скъ па та ис ти на, тряб ва да бдим от дру га стра на да 
не би при ра зис к ва ни я та на на ши те съ бот но-учи лищ ни уро ци да се по я-
вят пре ния. При въз ник ва не на въп ро си, по ко и то мо же да има раз лич ни 
мне ния, те зи, ко и то тър сят да раз бе рат Бо жи е то Сло во, тряб ва да от к ри ват 
Хрис то ва та бла го дат. Тряб ва да се да ва сво бо да за от к ро ве но из с лед ва не 
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на ис ти на та, та все ки, за се бе си, да знае, що е ис ти на. Меж ду уче ни ци те 
на съ бот но то учи ли ще тряб ва да се про я вя ва стре меж към из с лед ва не, та 
те зи, ко и то са дос та тъч но въз рас т ни и в със то я ние да раз ли ча ват фак ти те, 
да се на сър чат да тър сят но ви лъ чи свет ли на и да це нят всич ко, ко е то Бог е 
из п ра тил на на ро да Си. Свет ли на та, ко я то Бог ще из п ра ти на Своя на род не 
ще се яви до то га ва, до ка то Сло во то на ис ти на та не се из с лед ва при леж но. 

Све тът е пъ лен с все въз мож ни заб лу ди, за то ва е нуж но уче ни ци и учи-
те ли да зна ят, що е ис ти на. Не об хо ди мо е да ува жа ва ме Бо жи е то Сло во и да 
поз на ва ме гла са на Бо га в жи ви те Му сло ва, за да при ла га ме пред пи са ни я-
та му и да жи ве ем спо ред вся ка ду ма, ко я то из ли за от Бо жи и те ус та. Те зи, 
ко и то вър шат Бо жи я та во ля, ще зна ят, да ли ня кое уче ние е от Бо га, или 
не, за що то ни как ва из ма ма не ще пом ра ча ва умо ве те им. Бог зо ве все ки го, 
стар и млад, да из с лед ва при леж но Не го во то Сло во, за да раз к рие скъ пи 
би се ри на ис ти на. Про по вед ни ци и на род, уче ти ли и уче ни ци - всич ки са 
приз ва ни да из с лед ват Биб ли я та. 

Бо жи е то Сло во тряб ва да из лъч ва скъ по цен на свет ли на. Не ка ни кой не 
бъ де тол ко ва са мо на де ян, че да дик ту ва как во тряб ва и как во не тряб ва да 
се из на ся пред на ро да от она зи вест на прос ве ще ние, ко я то Бог ще из п ра ти. 
Та къв не тряб ва да нас кър бя ва по то зи на чин Бо жия Дух. Как во то и ав то ри-
тет но по ло же ние да за е ма, ни кой ня ма пра во скри ва свет ли на та от на ро да. 
Ако до Бо жия на род дой де ня коя вест в Гос под но то име, ни кой не мо же 
да се из ви ня ва и да не из с лед ва ней ни те изис к ва ния. Ни кой не мо же да се 
ос во бо ди, ка то зас та не на зад и рав но душ но и са мо у ве ре но ка же: „Аз зная 
ис ти на та. До во лен съм от мо е то ста но ви ще. За бил съм ко ло ве и как во то 
и да ста не, ня ма да се пом ръд на от мо е то ста но ви ще; не ис кам да слу шам 
вест та на то зи вес ти тел, за що то зная, че тя не мо же да е ис ти на.” Тък мо 
за що то пос тъп ва ха та ка, по пу ляр ни те цър к ви ос та на ха от час ти в мрак, и 
по та зи при чи на, имен но, не ги дос ти га ха вес ти те на не бе то. ВБ.252-256 

Култивирайтелюбовкъмучене
Бог зо ве вас, за е ма щи те от го вор ни пос то ве в съ бот но-учи лищ но то де ло, 

да от с т ра ни те се бе лю би е то, са мо у ве ре ност та и гор дост та в мне ни я та. Дой де 
ли вест, ко я то вие не раз би ра те, пос та рай те се да из с лу ша те ос но ва ни я та, 
ко и то вес ти те лят да ва, срав ня вай те стих със стих, за да раз бе ре те, да ли 
пред с та вя на та вест се под к ре пя от Бо жи е то Сло во, или не. Ако ви ди те, 
че взе то то ста но ви ще не се ос но ва ва на Бо жи е то Сло во, ако ста но ви ще то, 
ко е то вие има те по пред ме та не мо же да се ос пор ва, то га ва из ло же те ва ши-
те сил ни ос но ва ния. Ва ше то ста но ви ще не ще се раз к ла ти, ко га то дой де в 
съп ри кос но ве ние със заб лу да та. Не е дос той но, ни то мъ жес т ве но да во диш 
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про дъл жи тел на бор ба на тъм но, ка то пред по чи таш да зат ва ряш очи те си, 
за да не виж даш, за пуш ваш уши те си да не чу ваш и за ко ра вя ваш сър це то 
си в не ве жес т во и не ве рие. По-доб ре бъ ди сми рен и приз най, че по лу ча-
ваш свет ли на по ня коя точ ка на ис ти на та. Ка то стра ниш от из с лед ва не на 
ис ти на та, ти не из пъл ня ваш Ису со ва та за по вед: „Из пит вай те Пи са ни я та.” 
Ко па не за скри то сък ро ви ще ли е то ва да на ре чеш ре зул та ти те от тру да на 
ня ко го „куп бок лук”, без да про ве риш ста ра тел но, да ли ня ма скъ пи би се ри 
ис ти на в сбо ра от мис ли, ко я то ти осъж дащ? Да ли те зи, ко и то тряб ва те пър-
ва да учат поч ти всич ко ще стра нят от съб ра ни я та, къ де то им се пред ла га 
бла гоп ри я тен слу чай да из с лед ват вес ти те, ко и то ид ват до на ро да, пред-
по ла гай ки, че въз г ле ди те, под дър жа ни от учи те ли те на ис ти на та, мо же би, 
не са в хар мо ния с то ва, ко е то те са при е ли за ис ти на? Тък мо то ва сто ри ха 
юде и те в дни те на Ису са. И ние сме пре дуп ре де ни да не пос тъп ва ме ка то 
тях, за да не би да се под ве дем и из бе рем по-ско ро тъм ни на та, от кол ко то 
свет ли на та. В тях има ше зло сър це на не ве рие и от де ля не от жи вия Бог. 
Ни кой от те зи, ко и то си въ об ра зя ват, че зна ят всич ко не е тол ко ва стар, ни то 
тол ко ва умен, че да не мо же да на у чи не що и от най-скром ния вес ти тел на 
жи вия Бог. СУР, юни 1892 г.

КАКВООЗНАЧАВАДАБЪДЕШСЪТРУДНИКНАБОГА

„Уве ща вай съ що мла де жи те да бъ дат це ло мъд ре ни, ка то във всич ко 
пред с та вяш се бе си за об ра зец на доб ри де ла, по каз вай ки чис то та в уче ни-
е то, поч те ност, не пок ва ре ност, здра во сло во, бе зу кор но, та да се зас ра ми 
про тив ни кът, ка то ня ма да има да ка же не що ло шо за нас.”  

Ако не при те жа ва ис к ре на на бож ност, ако не под дър жа ежед нев на свръз-
ка с Бо га, съ бот но-учи лищ ни ят учи тел ще бъ де бе зин те ре сен и отег чи те лен 
в своя на чин на пре по да ва не. Ду ми те му ня ма да имат си ла да дос тиг нат 
сър ца та на уче ни ци те му. Сът руд ник на Бо га е не що мно го по ве че от то ва 
да хо диш ре дов но на съ бот но учи ли ще, да по се ща ващ цър ков ни те служ-
би, да взи маш учас тие в пре по да ва не то на уро ка и да каз ваш опит нос ти в 
об щи те съб ра ния. Да бъ деш сът руд ник на Бо га, зна чи, да имаш сър це, пре-
пъл не но от коп неж да спа ся ваш греш ни ду ши, за ко и то е ум рял Хрис тос. 
Да бъ деш Бо жи съ ра бот ник зна чи, да про я вя ваш край на за ин те ре со ва ност 
към де ло то, пос то ян но да об мис ляш как да нап ра виш пре по да ва не то си по-
ин те рес но, да изоб ре тя ваш на чи ни, за да мо жеш да прив ли чаш с всич ки те 
си ли на тво я та при ро да та ка, как то Хрис тос прив ли ча, та да се спе че лят 
ду ши за Не го ва служ ба и да се свър жат с Не го чрез връз ки те на Не го ва та 
без г ра нич на лю бов. 
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Сът руд ни ци те на Бо га не се пла шат от све ти от го вор нос ти. За ра ди 
Хрис та те са го то ви да по на сят труд, да тър пят ли ше ние и по зор. Те са 
го то ви да сре щат от ка зи, ма кар че то ва теж ко се по на ся и е уни зи тел но за 
чо веш ка та гор дост. Но Бо жи ят съ ра бот ник пом ни, че Исус пре тър пя срам, 
от ка зи и смърт, за да спа си за гу бе ни те. Вся ка част от раз но об раз на та ра бо та 
в жет ве но то по ле оз на ча ва жер т ви и се бе от ри ца ние. Ра бо та в жът ве но то 
по ле зна чи, че обик но ве но из раз ход ва но то за ма ло важ ни не ща вре ме ще го 
упот ре бя ва те за из с лед ва не Све ще ни те Пи са ния, за да ра бо ти те с ус пех в 
де ло то, за ко е то сте оп ре де ле ни. Ра бо те не в жет ве но то по ле зна чи, че вие 
неп ре мен но тряб ва да се за поз на е те с Бо жия Дух. Ще тряб ва мно го да се 
мо ли те и мно го се ри оз но да раз миш ля ва те по кой на чин най-доб ре бих те 
мог ли да из пол з ва те вся ка ва ша спо соб ност и как бих те мог ли да съ дейс т-
ву ва те за нап ре дъ ка на Бо жи е то де ло. Вие сте на е ти от Бо га слу ги, упъл но-
мо ще ни да из г ра ди те Не го во то цар с т во. Вие тряб ва да из вър ши те ва ша та 
част за спа ся ва не на ду ши те, за ко и то Хрис тос е пла тил це на та на Сво я та 
кръв. И тъй нез на чи тел но не що ли е да пре по да ваш в съ бот но то учи ли ще 
без сър деч на под го тов ка за та ко ва се ри оз но де ло? Мно зи на, ко и то по е мат 
обу ча ва не то на ня кой клас про я вя ват съв сем мал ко ин те рес към не го. С не-
ос ве те ни те си ста ра ния те опет ня ват свя то то де ло. 

Необходиматаопитност
     Учи те ли и ра бот ни ци в раз лич ни те от де ли на съ бот но-учи лищ но то 

де ло, об ръ щам се към вас в страх Бо жи и ви каз вам, че ако ня ма те жи ва 
връз ка с Бо га, ако не спи ра те чес то пред Не го в се ри оз на мо лит ва, вие 
не ще ра бо ти те с не бес на мъд рост, ни то ще пе че ли те ду ши за Хрис та. 
Бо жи ят ра бот ник тряб ва да се об ле че в сми ре ни е то ка то с дре ха. Бог ще 
оце ни и бла гос ло ви сми ре ния, го тов сам да учи, хра ней ки бла го го вей на 
лю бов към ис ти на та и прав да та ра бот ник, къ де то и да е той. Ако ти си 
то зи, ти ще се гри жиш за тво и те уче ни ци и ще по ла гаш осо бе ни ста ра ния 
за тях но то спа се ние. Ти ще се приб ли жа ваш до тях с ис к ре на сим па тия, 
ще ги по се ща ваш по до мо ве те им, раз го ва ряй ки с тях от нос но опит ност-
та им в Бо жи и те не ща ще уз на ваш тях но то ис тин с ко със то я ние и ще 
ги пред с та вяш пред Бо жия трон, но сей ки ги на ръ це те на тво я та вя ра. 

Не е доб ре да мъм риш, да изоб ли ча ваш и се гне виш на тво и те уче ни-
ци, ко га то про я вят не мир с т во или зло на ме ре ност. Пом ни, че ти тряб ва да 
бъ деш тър пе лив Бо жи съ ра бот ник и че ця ло то не бе сле ди с ин те рес тво я та 
ра бо та. Пом ни, че вся ка ра бо та в Бо жи е то де ло зна чи труд и ду шев ни мъ-
ки. „Бъ де те мъ жес т ве ни, сил ни.” По мо ле те се на ва шия Спа си тел, Кой то се 
пре да де на уни же ния и пре тър пя кръс т на смърт, да ви по со чи, как во би же лал 
да пра ви те вие. Вло же те в ра бо та та си всич ки те та лан ти, по ве ре ни ви от Бо га, 
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и ги уве ли че те. Чрез Хрис то ва та бла го дат, ще сте в със то я ние да из вър ши те 
цен на ра бо та за Учи те ля. Бо гат с т во то на бо жес т ве ния из точ ник стои на ва ше 
раз по ло же ние. Чрез мо лит ва и вя ра мо же те да се хва не те за Бо жи и те обе ща ния 
и да ги прис по со бя ва те за ва ша та нуж да. Пос ве те те се бе си и всич ко ва ше, в 
служ ба на Он зи, Кой то ви въз лю би и пре да де Се бе Си за вас. Исус каз ва: „С 
то ва ще се прос ла ви Мо ят Отец, ако при на ся те мно го плод, и то га ва ще бъ-
де те Мои уче ни ци.” Те зи ду ми имат съ що тъй го ля мо зна че ние за съ бот но то 
учи ли ще, как то за де ло то на про по вед ни ка. Се га има те зла тен слу чай да се е те 
скъ по цен но се ме, ко е то ще из ник не и ще при не се плод за ве чен жи вот. Се га 
вие мо же те да бъ де те уха ние от жи вот за жи вот, за що то ис ти на та, ко я то пре-
по да ва те на дру ги те, ако сте я спе че ли ли чрез дъл бо ка опит ност, при те жа ва 
та ка ва жи во то дав на си ла, че трог ва сър ца та и ги прив ли ча към Ису са. А ко га то 
Исус прив ли ча и Не го ви те съ ра бот ни ци ра бо тят в хар мо ния с Не го, то га ва, 
на ис ти на, сър це то тряб ва да бъ де мно го твър до, за да не бъ де пов ли я но и по-
ко ре но от си ла та на Бо жес т ве на та лю бов. СУР, англ., юли 1892

 
НАЙ-ВАЖНИЯТУРОК

Ако мла ди те, ко и то са сил ни, изу ча ват Биб ли я та с нап рег на ти си ли, те 
ще обо га тят ума си с цен но поз на ние, ко е то ще ос ве тя ва и те зи, с ко и то те 
об щу ват. Съ бот но то учи ли ще тряб ва да бъ де мяс то то, къ де то нап ред на ли те в 
бо жес т ве но то поз на ние тряб ва да бъ дат в със то я ние да пре да ват но ви мис ли 
от нос но вя ра та на Бо жия на род. Ако всич ки из по вяд ва щи се за хрис ти я ни 
би ха би ли та ки ва и на де ло, съ бот но то учи ли ще не ще ше да бъ де бе зин те-
рес на фор мал ност. То га ва учи те ли те щя ха да раз би рат да де ния от Хрис-
тос на Ни ко дим урок и щя ха да го пре по да ват с оно ва се ри оз но зна че ние, 
ко е то то има за чо веш ка та съд ба. Исус ка за на из ра ил с кия во дач: „Ис ти на, 
ис ти на ти каз вам, ако ня кой не се ро ди от но во, не мо же да ви ди Бо жи е то 
цар с т во то”. Ако не се ро ди от но во, чо век не мо же да раз бе ре ха рак те ра на 
не бес но то цар с т во, ни то мо же да схва не не го во то ду хов но ес тес т во. С те зи 
Си ду ми Исус каз ва ше на Ни ко дим: „Не от зна ние се нуж да еш тъй мно го 
ти, а от вът реш но, ду шев но об нов ле ние. Не се нуж да еш тъй мно го да се 
за до во ли тво е то лю бо пит с т во, кол ко то да по лу чиш но во сър це. До ка то та-
зи про мя на не ста не, под но вя вай ки всич ко, не ще имаш ни как ва пол за за 
спа се ни е то, ако за поч на да ра зис к вам с теб за Моя ав то ри тет, Мо е то де ло, 
Мо я та ми сия ка то Та къв, Кой то има пъл но мо щи я та на не бе то”.

Уро кът, кой то Хрис тос да де на Ни ко дим е за все ки учи тел, за все ки съ-
бот но-учи ли щен ра бот ник, за все ки мла деж и де те. На ис ти на важ но е да 
се за поз на ем с ос нов ни те ис ти ни на на ше то ве ро из по ве да ние, но най-важ-
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но то поз на ние, ко е то все ки тряб ва да спе че ли, е прак ти чес то поз на ние, да 
знае от опит ност как во оз на ча ва да бъ деш но во ро ден. Съ бот но то учи ли ще 
се нуж дае най-мно го от свет ли на та на жи во та. Във всич ки те ни ре до ве се 
чув с т ва нуж да от мъ же и же ни, ко и то при но зе те на Ису са са на у чи ли що 
е ис ти на и как да я пре по да ват на дру ги те. Въз пи та те ли те на на ша та мла-
деж в съ бот но то учи ли ще тряб ва да бъ дат све ти, сми ре ни, пре бъд ва щи в 
Хрис та мъ же. 

Ни ко дим дой де при Гос по да, въз на ме ря вай ки да се впус не в дъл ги ра-
зис к ва ния от нос но ма ло важ ни не ща. Исус, оба че, му от к ри най-глав ния 
прин цип на ис ти на та и с то ва му по со чи, че той, пре ди всич ко, се нуж дае 
от сър деч но сми ре ние, от го тов ност да при е ма по у че ние, от ед но но во 
сър це, че ако ис ка да вле зе в Бо жи е то цар с т во, тряб ва да се ро ди от но во. 
Да ли те зи, ко и то за е мат от го вор ни пос то ве всъ бот но то учи ли ще, не ще се 
раз д раз нят и сму тят, ако им за я вя, че и те, ма кар на чал ни ци в Из ра ил, имат 
нуж да да се но во ро дят? Ни ко дим се за чу ди, за що Хрис тос му го во ри та ка, 
без да об ръ ща вни ма ние, че е из ра и лев на чал ник. Той не бе ше под гот вен да 
при е ме ис ти на та, за то ва от го во ри на Хрис тос с из пъл не ни от иро ния ду ми. 
„Ни ко дим Му каз ва: Как мо же стар чо век да се ро ди? Ни ма мо же вто ри път 
да вле зе в ут ро ба та на май ка си и да се ро ди?” Той, как то и мно го дру ги, 
ко га то ос т ра та ис ти на до кос не съ вест та им, от к ри фак та, че ес тес т ве ни ят 
чо век не при е ма не ща та на Бо жия Дух. В не го ня ма ни що, ко е то да от го-
ва ря на ду хов ни те не ща, за що то ду хов ни те не ща ду хов но се раз би рат. Но, 
ма кар Ни ко дим да не раз б ра ду ми те Му, Исус не из гу би тър пе ние, ни то се 
обез сър чи, но се по мъ чи още по-доб ре да изяс ни ис ти на та. С тър жес т ве но, 
спо кой но дос тойн с т во, Исус пов то ри ду ми те Си по на чин, за да убе ди съ-
бе сед ни ка Си в тях на та бо жес т ве на ис тин ност: „Ис ти на, ис ти на ти каз вам: 
ако се не ро ди ня кой от во да и Дух, не мо же да вле зе в цар с т во то Бо жие: 
ро де но то от плът та е плът, а ро де но то от Ду ха е дух. Не дей се чу ди, за де то 
ти ка зах: тряб ва да се ро диш от но во.”

Кол ко скръб но ста ва, ко га то се раз мис лим за мно го то ме ха нич на ра бо та, 
ко я то се из вър ш ва в съ бот но то учи ли ще и за мал ко то до ка за тел с т ва за ед на 
про мя на в ду ши те на те зи, ко и то по у ча ват и на те зи, ко и то са по у ча ва ни! 
Ко га то Бо жи ят Дух за поч не да дейс т ву ва в сър ца та,   ще ви дим мно зи на да 
тър сят пър вом Бо жи е то цар с т во и не го ва та прав да. То га ва зем ни те не ща 
ще за е мат вто рос те пен но то мяс то, ко е то зас лу жа ват, а не бес ни те не ща ще 
за е мат вър хов но то мяс то в жи во та на Бо жи и те че да. СУР, англ., ав густ 1892 
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НУЖДАОТПОСВЕТЕНИУЧИТЕЛИ
 
Те зи, ко и то учас т ву ват в съ бот но-учи лищ но то де ло тряб ва да са се пос-

ве ти ли на Бо га. Те тряб ва да бъ дат мъ же и же ни със сил на вя ра и топ ли 
сим па тии, ду хом пла мен ни, ин те ре су ва щи се жи во от всич ко, ко е то за ся га 
Бо жи е то де ло. Те тряб ва да се от да дат на де ло то, ка то вла гат в не го не се-
бе лю би ви ста ра ния, по ла гай ки се бе си на ол та ра, как ви то и жер т ви да им 
кос т ва то ва. Със сил но ви ка не и съл зи те тряб ва да се мо лят за об ръ ща не-
то на по ве ре на та на тех ни те гри жи мла деж. Не ка всич ки, ко и то ра бо тят за 
Гос по да в съ бот но то учи ли ще раз пъ нат вся ка се бе лю би ва ам би ция и не ка 
„не вър шат ни що от лю бов към пре пир ня или праз нос ло вие, но от сми ре но-
мъд рие да счи тат един дру ги го за по-го рен от се бе си”. Не ка бъ де вър хов на 
ам би ция на все ки съ бот но-учи ли щен ра бот ник то ва, да въз пи та мла деж та 
та ка, че тя да из пъл ня ва дъл га си в страх Бо жи и с прос то та. 

В съ бот но то учи ли ще се нуж да ем не тол ко ва от фор мал ност, а от поз на-
ние в ду хов ни те не ща. Кол ко мно го се нуж да ят ра бот ни ци те от кръ ще ни е то 
на Свя тия Дух! Са мо та ка те ще ста нат ис тин с ки ми си о не ри за Бо га. Те тряб-
ва да свик нат да нап ря гат умо ве те си до край ност, за да по лу чат по-доб ро 
поз на ние на биб лейс ка та ис ти на. Учи те ли те в съ бот но то учи ли ще тряб ва 
да се мо лят ежед нев но за не бес но прос вет ле ние, та да са в със то я ние да 
раз к ри ват пред мла ди те умо ве сък ро ви ща та на Све то то Сло во. За що да не 
се сми ри те пред Гос по да и за що да не ос та ви те вли я ни е то на Свя тия Дух 
да се от к рие в на шия ха рак тер и ра бо та? Всред те зи, ко и то но сят от го вор-
нос ти в съ бот но-учи лищ но то де ло се за бе ляз ва твър де мно го са мо до вол с т во 
и ме ха нич на ра бо та. Тен ден ци я та на всич ко то ва е да от к ло ня ва ду ша та от 
Из точ ни ка на жи ва та во да. 

Бе ше вре ме в ис то ри я та ни, ко га то ра бот ни ци те чув с т ву ва ха не об хо ди-
мост та да се съ вет ват с по-опит ни те, ко га то чув с т ву ва ха нуж да от Бо жи е то 
ръ ко вод с т во във всич ко, за ся га що Не го во то де ло. Но то ва вре ме от ми на! 
И се га ис тин с ки ят ми си он с ки дух е из чез нал от ра бо та та до ри на мно го 
пос ве те ни ра бот ни ци. Бог же лае те зи, ко и то но сят раз лич ни от го вор нос ти 
в съ бот но-учи лищ но то де ло, да бъ дат ми си о не ри, да по се ща ват на ми ра-
щи те се в окол ност та гра до ве и се ла. Той же лае те да пре да ват свет ли на та 
на жи во та на те зи, ко и то сто ят в мрак. Той не же лае мла ди те мъ же да се 
ог ра ни ча ват са мо в съ бот но-учи лищ но то де ло, а да пре неб рег ват то ва тъй 
не об хо ди мо ми си он с ко де ло. Ка то по ла гат ста ра ния за те зи, ко и то не поз-
на ват ис ти на та, те ще спе че лят опит ност, ко я то ще раз вие умо ве те им и ще 
при да де дъл бо чи на на лю бов та им. 

Гос под же лае мла ди те мъ же и же ни, вко ре не ни и ос но ва ни в ис ти на та, 
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да из пол з ват оне зи сред с т ва, ко и то би ха уве ли чи ли тях на та пол зот вор ност 
в Бо жи е то де ло. Не ка мла ди те, ко и то имат ос нов на опит ност в Бо жи и те 
не ща, след ват се ми на рии и ко ле жи и се на у чат да пос ре щат хор с ки те въз-
г ле ди са мос то я тел но. По то зи на чин те ще за вър шат сво е то об ра зо ва ние, 
а ще ста нат и све тил ни ци за те зи, с ко и то са приз ва ни да об щу ват. Те ще 
има да сре щат труд нос ти, ко га то пред с та вят ис ти на та, но то ва ще ги ка ра 
са мо да чув с т ву ват по ве че за ви си мост та си от Бо га и ще ги при нуж да ва да 
тър сят мъд рост от го ре, за да се дър жат та ка, че да уп раж ня ват спа си тел но 
вли я ние над те зи, за чи е то спа се ние ра бо тят. 

С от да ва не на Своя Син, за да дой де в све та и да ум ре за пад на лия чо век, 
Бог из вър ши Сво я та част; за що то с то зи един с т вен бо гат дар не бе то из ля 
всич ко на чо ве ка. Се га пък, Бог же лае сът руд ни чес т во то на те зи, ко и то са 
за поз на ти с Хрис то ва та лю бов. Не ка ни кой не мис ли, че по не же е бе ден и 
за е ма са мо ед но скром но по ло же ние в жи во та, не мо же да ста не ми си о нер 
за Гос по да. Де ло то на Хрис та, Ве ли чес т во то на не бе то за поч на сред бед ност 
и уни же ние. Ро ди те ли те на Хрис тос бя ха мно го бед ни. Кня зът на жи во та 
ра бо те ше със соб с т ве ни те Си ръ це пред тез гя ха на дър во де ле ца, за да по-
ма га в пос ре ща не на се мей ни те нуж ди. Той зае сво е то мяс то в све та ка то 
обик но вен ра бот ник. Той съ чув с т ва най-неж но на те зи, ко и то се бо рят да 
се сдо би ят със зна ния всред труд нос ти. Ако те зи, ко и то ня мат въз мож ност 
да пос тиг нат пре и му щес т ва та, ко и то би ха же ла ли да имат, пог лед не ха на 
Хрис то ва та опит ност – труд нос ти, бед ност и по зор – на всич ко, ко е то Хрис-
тос по не се за ра ди тях, те ще ви дят, че ня мат при чи на да скър бят или да се 
обез сър ча ват. Не ка всич ки, ко и то ра бо тят за Бо га упо ва ват в Не го. Чрез вли-
я ни е то на бо жес т ве ния Дух и чрез прос та, жи ва вя ра в Бо га, и най-прос ти те 
мъ же и же ни мо гат да ста нат мощ ни сред с т ва в Не го ви те ръ це за пе че ле не 
на ду ши, тъй ка то ис тин с ка та опит ност в Бо жи и те не ща не се спе чел ва по 
ес тес т вен на чин. СУР, англ., сеп тем в ри 1892 

ХРИСТОС,НАШИЯТПРИМЕР
 
За да из пъл ня ва ме Бо жи я та во ля, тряб ва да из с лед ва ме Бо жи е то Сло во. 

Та ка ще поз на ем Не го во то уче ние. Ние тряб ва да нап рег нем всич ки те си 
спо соб нос ти. Тряб ва да бъ дем при леж ни в мо лит ва и усър д ни в прос та, но 
пре да на служ ба за Бо га. Те зи, ко и то но сят от го вор ност ка то учи те ли в съ-
бот но то учи ли ще тряб ва да гла ду ват и жа ду ват за бо жес т ве на та ис ти на, та 
да пре да дат съ щия дух и на сво и те уче ни ци. Ние не же ла ем съ бот но то ни 
учи ли ще да се ръ ко во ди та ка, че да нап ра ви уче ни ци те ли це ме ри, за що то 
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та ки ва не ще уве ли чат вли я ни е то на ис тин с ка та ре ли гия. Об ръ щай те мно го 
по-го ля мо вни ма ние на то ва Бог да из п ра ти Ду ха Си във ва ше то учи ли ще, 
от кол ко то да раз по ла га те с все въз мож ни фор ме ни на ред би. Ви со ки те пре-
тен ции, как ви то и да са те, са съв сем не на мяс то в съ бот но то учи ли ще. 
Фор мал но то дейс т вие на учи ли ще то има съв сем мал ка стой ност, ако Бо жи ят 
Дух не смек ча ва и офор мя сър ца та на учи те ли и уче ни ци...

Не ка съ бот но-учи лищ ни ят учи тел не след ва при ме ра на те зи, ко и то не 
рас тат в поз на ние на на шия Гос под и Спа си тел Исус Хрис тос, пък до ри 
и то зи при мер да се да ва от сто я щи те на све тия ам вон. При е ти ят от Бо га 
съ ра бот ник не под ра жа ва то на, ма ни е ри те и иде и те на ня кой друг чо век. 
Той тряб ва да учи от Бо га и да бъ де на да рен с не бес на мъд рост. Бог е дал 
дар би на ра зум и раз съ дък на все ки ра бот ник, а вие тряб ва, спо ред спо-
соб нос ти те си, да уве ли чи те та лан ти те си. Бог не же лае ня кой ра бот ник да 
бъ де от ра же ние на друг, от ко го то са ми ят ра бот ник се въз хи ща ва. Учи те лят 
тряб ва да рас те в по до бие и об раз на Хрис тос, а не на ня кой смър тен. Вие 
тряб ва „да рас те те в бла го дат”. А къ де мо же да се на ме ри бла го дат? Са мо 
в Хрис та, бо жес т ве ния Об ра зец.

То га ва не ка все ки пог лед не към Хрис та и да ко пи ра бо жес т ве ния мо дел. 
Не ка все ки ра бот ник нап рег не си ли те си до край ност ка то ра бо ти спо ред 
Бо жия план. Не ка се учи в учи ли ще то на Хрис тос, за да бъ де мъ дър при 
нас тав ля ва не дру ги те. Уче ни ци те, по ве ре ни на учи тел с ка та гри жа в съ бот-
но то учи ли ще, ще се нуж да ят от мъд рост та и опит нос ти те, ко и то Бог да ва 
на Хрис то вия пос ле до ва тел. Не ка учи те лят след ва Хрис то ва та кро тост и 
сър деч на сми ре ност. Та ка ис тин с ки ят учи тел ще пе че ли уче ни ци те си за 
Хрис тос, та те от своя стра на да ста нат вер ни ми си о не ри в го ля мо то жът-
ве но по ле. СУР, англ., Ок том в ри 1892 г.

ОБНОСКИСПРОВИНИЛИСЕУЧЕНИЦИ
 
В съ бот но то учи ли ще ще има да ра бо тим с та ки ва, ко и то пра вят греш ки, 

ко и то па дат в грях и заб луж де ние. В Сло во то Си Хрис тос ни е дал яс ни съ-
ве ти за об нос ки с гре ша щи те. Мно зи на, оба че не ги при ла гат на прак ти ка. 
Те ни то са ги изу ча ва ли, ни то са ги скри ли в сър це то си. Ето за що Свя ти ят 
Дух не мо же да ос вет ли пом ра че ния ра зум, и не мо же да сто пи и сък ру ши 
ка мен ни те сър ца на учи тел и уче ник. Све ти ят Дух пра ви сър це то чув с т ви-
тел но, из пъл ва го със сим па тия и го ос во бож да ва от гор дост и се бе лю бие. 

Уче ни ци те в съ бот но то учи ли ще ве ро ят но ще сто рят не що, ко е то ще 
раз т ре во жи учи те ля но той не тряб ва да го во ри ос т ро, ни то да про я вя ва 
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не въз дър жа ност. Ако сто ри то ва, той не ще из пол з ва ме ча на Ду ха, а оръ жи-
е то на Са та на. Ма кар ло шо то по ве де ние на уче ни ка да е теж ко из пи та ние 
за учи те ля, ма кар зло то да тряб ва да се поп ра ви, пра ви ла та да се спа зят 
и прав да та да тряб ва да се за че те, все пак, не ка учи те лят при ло жи Бо жия 
на чин на дейс т вие, ка то при ме си ми лост към прав да та. Не ка пог лед не към 
кръс та на Гол го та. Там той ще ви ди как ми лост и ис ти на се сре щат, как 
прав да и мир се це лу ват. Там, пос ред с т вом бо жес т ве на та жер т ва, чо ве кът се 
по ми ря ва с Бо га. Съ зер ца вай ки лю бов та на Хрис тос, сър це то се смек ча ва. 
То га ва вие ще пос тъ пи те с мла деж та ка то с по-мла ди чле но ве от Бо жи е то 
се мейс т во. Ще пом ни те, че те са Хрис то ва соб с т ве ност и ще пос тъп ва те с 
тях та ка, как то Хрис тос е пос тъп вал с вас. 

Гру би те об нос ки ни ко га не ще доп ри не сат мла ди ят да ви ди сво и те 
греш ки, ни то ще му по мог нат да се поп ра ви. Не ка учи лищ ни те пра ви ла и 
пра вил ни кът се при ла гат в Ису со вия дух. Ко га то се на ло жи да се нап ра ви 
ня ка къв уп рек, не ка то ва неп ри ят но не що се из вър ш ва със скръб, при ме-
се на с лю бов. Не счи тай за дълг от к ри то да смъм риш уче ни ка и та ка да го 
уни жиш пред ця ло то учи ли ще. С то ва ти ня ма да да деш на де ца та до бър 
при мер, а той ще бъ де се ме, ко е то ще при не се съ що та ка ва жет ва. Ни ко-
га не дей пра ви греш ки те на кой да е уче ник дос то я ние на всич ки, ни ко га 
не ги из на сяй из вън он зи кръг, къ де то те тряб ва да се зна ят. Не спа зиш ли 
то ва, у дре ги те ще се по ро ди съ чус т вие към про ви ни лия се, ще се съз да-
де впе чат ле ние, че с не го е пос тъ пе но нес п ра вед ли во. Ос вен то ва, ко га то 
ви нов ни ят бъ де из ло жен, той мо же да се тлас не в бой но то по ле на Са та на 
и от съ щия мо мент пос те пен но да за поч не да за тъ ва все по-на до лу и все 
по-на до лу. Хрис тос ни тър пи, а ние тряб ва да бъ дем по доб ни на Хрис тос. 
Той не ни от б лъс ва, по ра ди на ши те греш ки, но неж но ни изоб ли ча ва и с 
лю бов ни прив ли ча бли зо до Се бе Си. 

Необходимостотмъдроститърпение
 Ако учи те лят ви ди, че е не въз мож но да дис цип ли ни ра ня кой уче ник, 

не ка го пре мес ти в ня кой друг клас, за що то мо же би, дру ги ят учи тел ще 
бъ де в със то я ние да се спраи с не го. Оно ва, ко е то еди ни ят учи тел ня ма, 
мо же би дру ги ят при те жа ва, но ако ти мо жеш да спе че лиш до ве ри е то на 
уче ни ка, ако мо жеш да спе че лиш лю бов та му чрез съ чув с т вие и лю бов, 
мо жеш да спе че лиш ду ша за Хрис та. Твър дог ла ви е то, сво е вол но то, не за-
ви си мо мом че мо же да про ме ни ха рак те ра си. 

Но, до ка то е нуж но да про я вя ва те обич към уче ни ци те си, яв на сла-
бост ще е, да про я вя ва те прис т рас тие. По то зи на чин вие ще въз буж да те 
по доз ре ние и рев ност. Де ца та бър зо схва щат пред по чи та ни я та на учи те ля. 
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При ви ли ге ро ва ни ят уче ник чес то пъ ти по же ла ва да си прис во я ва пра ва та 
на учи те ля. Той ис ка да ръ ко во ди кла са. Той мо же да ре ши да е гос по дар 
и ако учи те лят не при те жа ва Хрис то ва та бла го дат, той ще про я ви сла бост, 
ще ста не не тър пе лив, взис ка те лен и жес ток. Во да чът на кла са, обик но ве но, 
ще спо де ли сво и те на ме ре ния с дру ги уче ни ци и по то зи на чин се по я вя ват 
обе ди не ни ста ра ния за гос под с т во. Ако учи те лят, при по до бен слу чай, с по-
мощ та на Хрис то ва бла го дат, за па зи са мо об ла да ние и дър жи по ло же ни е то 
с ре ши тел на, тър пе ли ва ръ ка, той ще по ту ши бу ту ва щия се еле мент, ще за-
па зи сво е то дос тойн с т во и ще спе че ли ува же ни е то на сво и те уче ни ци. Щом 
се въд во ри ред, то га ва не ка от но во зав ла де ят лю без ност, неж ност и лю бов. 
Мо же би от вре ме на вре ме бун тът пак да се пов диг не, но в ни кой слу чай не 
про я вя вай не тър пе ние. Не го во ри ос т ро на про ви ни лия се, не обез сър ча вай 
по то зи на чин ду ша, ко я то се бо ри със си ли те на тъм ни на та. Бъ ди тих и не ка 
сър це то ти се из ди га в мол ти ва към Бо га за по мощ. Ан ге ли ще дой дат при 
теб и ще ти по мог нат да из диг неш зна ме сре щу вра га, и вмес то да от б лъс неш 
гре ша щия, ти ще спе че лиш ду ша за Хрис та.  СУР, англ, де кем в ри 1892 г.

КАЧЕСТВАНАУЧИТЕЛИТЕ

Не ка учи те ли те зна ят, че как ва то и труд ност да се яви, те тряб ва да я 
пос ре щат с Ису со вия дух. Не от го ва ряй те на за яд ли вост та със за яд ли вост. 
Вие ще има да се раз п ра вя те с твър дог лав с т во, с упо ри тост, с лен ност и 
ле ко мис лие, но при всич ки слу чаи про я вя вай те уч ти вост и лю бов. Ста-
рай те се, про я вя вай ки тър пе ние и са мов лас де ние, да си за па зи те лю бов та 
на уче ни ци те, не ка те имат ос но ва ние да вяр ват, че вие им же ла е те са мо 
доб ро то. Уве ре те уче ни ци те си, че има те до ве рие в тях. По се ща вай ги по 
до мо ве те им и ги  ка не те във ва шия дом. Не ка се уве рят, че вие ги оби ча-
те не са мо с ду ми, но на де ло и в дейс т ви тел ност. Учи те лят ня ма за що да 
про я вя ва пре тен ции за дос тойн с т во, за що то ня ма да спе че ли ува же ни е то 
на уче ни ци те си с дру го, ос вен с Хрис то по доб но по ве де ние, с лю без ност 
и хрис ти ян с ка уч ти вост. Учи те лят тряб ва да въз пи та ва уче ни ци те си та ка, 
как то Хрис тос въз пи та ва ше апос то ли те. Той тряб ва да ос та ви в па мет та 
им та ки ва впе чат ле ния, ко и то вре ме то ни ко га не ще мо же да из ли чи. Вли-
я ни е то му тряб ва да офор мя уче ни ци те му по бо жес т вен Об ра зец. Са мо 
веч ност та ще от к рие го ля ма та стой ност на по до бен труд. Учи те лят тряб ва 
да съ бу ди мо рал на та стра на на тях на та същ ност и да им вдъх не же ла ние 
да от го во рят на бо жес т ве ни те вли я ния. Ни ко га за учи те ли не тряб ва да се 
из би рат се бе лю би ви, раз г ле зе ни, по ве ли тел ни, не въз пи та ни и гру би хо ра, 
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та ки ва, ко и то не за чи тат вни ма тел но чув с т ва та на дру ги те. Те ще уп раж нят 
ги бел но вли я ние вър ху уче ни ци те, за що то ще ги офор мят по своя ха рак-
тер и та ка ще про дъл жат зло то. Лич нос ти с та къв ха рак тер ще се стре мят, 
ко га то ня кое мом че е не пос луш но, да пре чу пят во ля та му, но Хрис тос не 
ни учи да пос тъп ва ме та ка с гре ша щи те. Ако про я вя ват не бес на мъд рост, 
сър деч на кро тост и сми ре ние, учи те ли те, мо же би, ще бъ дат в със то я ние 
да ръ ко во дят и от п ра вят во ля та в пъ тя на по кор ност та. Но не ка ни кой не 
си въ об ра зя ва, че ще спе че ли лю бов та на уче ни ка чрез зап лаш ва не. Ние 
тряб ва да ра бо тим та ка, как то Хрис тос ра бо ти. 

Мно зи на на ма ля ват зли на та на греш ка та при се бе си, а мно го доб ре 
виж дат ло шо то й вли я ние у дру ги те. На вся ка стъп ка сре ща ме хо ра, ко и то 
ни то по до зи рат, че при те жа ват та ки ва ха рак тер ни чер ти, ко и то тряб ва да 
се про ме нят. Дру ги виж дат сво и те ло ши ха рак тер ни чер ти, но ко га то бъ дат 
изоб ли че ни, мис лят че с тях е пос тъ пе но нес п ра вед ли во. Учи те лят тряб ва 
да из пи та вни ма тел но соб с т в ме но то си сър це, за да мо же да пред с та ви с 
при ме ра си оно ва, ко е то же лае да бъ дат уче ни ци те му. Все ки ден той тряб ва 
да учи в Хрис то во то учи ли ще, тряб ва да пре бъд ва в Хрис тос, как то пръч-
ка та пре бъд ва на ло за та. Са мо та ка ще мо же да пре да ва на дру ги те то ва, 
ко е то е по лу чил от Хрис тос.

Учи те лят, кой то ис ка да дис цип ли ни ра уче ни ци те си, сам тряб ва да 
се под чи ни на Хрис то ва та дис цип ли на. Исус е ка зал: „Кой то Ме пос лед-
ва, той не ще хо ди в мрак, а ще има свет ли на та на жи во та.” Щом има те 
бо жес т ве но то прос вет ле ние, вие ще ра бо ти те, как то Хрис тос е ра бо тил, 
за що то пос ред с т вом вас Той мо же да ос вет ли със свет ли на та Си пъ тя на 
все ки не раз ка ян греш ник, с ко го то ид ва те в съп ри кос но ве ние.  На ис ти на 
ли си нас тав ник в Бо жи и те пъ ти ща? Ако си по ка ян учи тел, ти ще пе че лиш 
ду ши те, за ко и то Хрис тос е ум рял, не ще ги про пъж даш, ще ги прив ли чаш, 
а не ще ги от б л сък ваш. Ти ще се гри жиш и ще па зиш ов це те и аг не та та на 
Хрис то во то ста до. Ако се заб лу дят, ти ня ма да ги ос та вяш да за ги нат, но 
ще из ле зеш да по тър сиш и спа сиш из гу бе но то. Ця ло то не бе е го то во да ти 
по ма га в то ва доб ро де ло. Ан ге ли Бо жии ще под по ма гат ста ра ни я та ти да 
на ме риш клю ча до сър це то на най-не поп ра ви мия и на най-не по кор ния. 
Ти ще по лу ча ваш чрез Хрис тос спе ци ал на бла го дат и си ла, за що то Той е в 
със то я ние да те зах ра ни от Сво я та не из мер на пъл но та. То га ва ще ста неш 
го ден за Бо жи сът руд ник, ед но с Хрис тос в ста ра ни я та си да спа ся ваш из-
гу бе но то. Ре зул та тът от твоя труд на лю бов ще се виж да не са мо се га, но и 
през ця ла та веч ност.  СУР, англ., яну а ри 1893 г.
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СИГУРНОСТВСЛЕДВАНЕХРИСТОС

Пред се да те ли те и учи те ли те в на ши те съ бот ни учи ли ща имат да об-
ра бот ват ед но мно го важ но, об шир но по ле. Те се нуж да ят от кръ ще ни е то 
на Све тия Дух, Кой то мо же да им под с ка же как ви ме то ди и пла но ве да из-
пол з ват, за да бъ де ра бо та та им ус пеш на. Гос под ще ра бо ти пос ред с т вом 
тех ни те ста ра ния, тъй ка то мла деж та е из ку пе на с кръв та на еди но род ния 
Бо жи Син. Гос под оби ча те зи мла де жи и от да де Ису са на смърт, та „кой то 
вяр ва в Не го да не по ги не, но да има жи вот ве чен.” 

Има да се вър ши ве ли ко де ло на въз пи та ние. Учи те ли те тряб ва чес то да 
се мо лят за и с де ца та и юно ши те, за да ви дят „Бо жия Аг нец, Кой то взе ма 
гре хо ве те на све та”. Те тряб ва да ги по у ча ват, че имат от го вор ност пред 
Бо га и да им по ма гат да раз бе рат как во очак ва Исус от тях. Уп раж ня вай те 
вся ко въз мож но вли я ние, за да ги за ин те ре су ва те в Пи са ни я та. Ра бо те те 
вър ху ду ши те им, та са ми те те да ста нат рев нос т ни ра бот ни ци, из пол з ва-
щи та лан ти те си да пре да дат на дру ги то ва, ко е то е би ло пре да де но на тях. 

Же ни хрис ти ян ки мо гат да уп раж ня ват доб ро вли я ние над юно ши и 
де ца. Тех ни те спо соб нос ти са та лан ти, по ве ре ни им от Бо га, ко и то тряб ва 
да бъ дат на пъл но пос ве те ни в служ ба на Учи те ля. Мно зи на имат дар ба та 
да схва щат бър зо и доб ре да про кар ват ре ше ни я та си. Та ки ва тряб ва да се 
свър жат тяс но с Бо га. Те ще тър сят но ви на чи ни и ме то ди, за да раз ви ват 
ха рак те ри и да въз пи та ват мла деж та да из пол з ва та лан ти те, ко и то Бог й е 
по ве рил.

При из бор на слу жи те ли, кой то се пра ви от вре ме на вре ме, ста рай те 
се да ня ма пред по чи та не на лич нос ти. Пос та вяй те на от го вор ни пос то ве 
те зи, за ко и то сте уве ре ни, че оби чат Бо га и се бо ят от Не го, и за ко и то сте 
си гур ни, че тър сят ви на ги Бо жия съ вет. Без лю бов и страх Бо жи и най-бес-
тя щи ят ра зум не ще има ус пех. Исус каз ва: „Без Ме не ни що не мо же те да 
сто ри те”. Из бо рът на учи те ли не тряб ва да се ос та вя в ръ це те на уче ни ци те 
от съ бот но то учи ли ще. Чес та та про мя на на слу жи те ли те е пре и му щес т во 
за съ бот но то учи ли ще, за що то ума на един чо век не би ва да офор мя всич-
ки ос та на ли. Той мо же би при теж ва ня кои от лич ни ка чес т ва, но все пак, в 
ня кои от но ше ни я мо же да е слаб. Но во из б ра ни ят на не го во мяс то мо же да 
е спо со бен тък мо там, къ де то дру ги ят е бил нес по со бен. Раз лич ни те умо-
ве и ка чес т ва ще вна сят но ви идеи, но ви мис ли, а то ва е важ но. Но пре ди 
всич ко, из би рай те та ки ва, ко и то пре жи вя ват сми ре но ис ти на та, ко и то оби-
чат Бо га и се бо ят от Не го, и ко и то се учат в Не го во то учи ли ще. Та ки ва ще 
во дят уче ни ци те си нап ред и на го ре. Под ръ ко вос т во то на мъд ри учи те ли, 
уче ни ци те ще про я вят по-го лям ин те рес към Бо жи е то Сло во и ще вник ват 
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по-дъл бо ко в Све ще ни те Пи са ния. Не ка Хрис тос бъ де те ма та на все ки урок. 
Уро ци те, ко и то Хрис тос е дал на Сво и те уче ни ци, са от из вън ред но го ля мо 
зна че ние.  СУР, англ., март 1893 г. 

ВИНАГИНОВИТЕМИ

Ду ша та тряб ва да бъ де ка то склад, пъ лен със скъ пи и по лез ни сто ки. 
В съ бот но то учи ли ще, на ам во на, в мо лит ве ни те съб ранrя и в об щес т во-
то ние тряб ва да има ме ви на ги но ви те ми, с ко и то да по у ча ва ме дру ги те. 
Тряб ва да след ва ме при ме ра на Ису са, от лич ния Учи тел. Той въз пи та ва ше 
хо ра та, ка то им от к ри ва ше ха рак те ра на жи вия Бог. Той ка за: „А то ва е ве-
чен жи вот, да поз на ват Те бе, Еди ния, Ис тин с ки Ису са Хрис та, Ко го то си 
из п ра тил.”. То ва е важ ни ят урок, кой то тряб ва да се втъл пи в умо ве те на 
мла ди те, за що то те тряб ва да поз на ват ба щин с кия ха рак тер на Бо га, за да 
бъ дат до ве де ни до там, да под чи нят вре мен ни те ин те ре си на веч ни те. При 
изу ча ва не Бо жия ха рак тер, в сър ца та им ще плам не коп неж да пре да дат и 
на дру ги кра со та та и си ла та на ис ти на та. 

О, да но ис ти на та бъ де за пи са на в ду ша та на все ки мъж, же на и де те, 
ко и то има да ра бо тят с чо веш ки умо ве, за да се от к рие в ду ха, в ду ми те, в 
ха рак те ра и в де ла та им! Ос ве ща ва ща та си ла на ис ти на та тряб ва да до ве де 
все ки пре по да ва тел в съ бот но то учи ли ще, все ки, кой то за е ма ня ка къв пост, 
в кой то и да е клон на де ло то, до там, че да ка же: „Зная в ко го съм по вяр вал”. 
Хрис то ва та ре ли гия при те жа ва си ла да пре об ра зя ва. В нас та зи си ла тряб ва 
да се про я вя ва в мно го по-го ля мо сми ре ние и в мно го по-рев нос т на и жи ва 
вя ра, за да мо жем да ста нем свет ли на на све та. Соб с т ве но то Аз тряб ва да 
ум ре, а Хрис тос да жи вее. За що те зи, на ко и то Бог е по ве рил ня коя ра бо та 
в Сво е то мо рал но ло зе, се въз гор дя ват та ка лес но? За що мно зи на мис лят, 
че от го вор ни ят пост въз ди га чо ве ка? За що те ста ват тъй са мо до вол ни, ко-
га то са та ка край но за ви си ми от уми лос ти ви тел на та Жер т ва? За що ня кои 
про я вя ват тъй мал ко неж ност, тъй мал ко сър деч ност? За то ва за що то не са 
пад на ли вър ху Ска ла та и не са се стро ши ли. Ето за що има тъй мал ко упо-
ва ние в Бо га, тъй мал ко се ри оз но и сми ре но по ка я ние, тъй мал ко усър д на 
мо лит ва. Доб ре ще е, ако все ки нас тав ник си за да де въп ро са: „По лу чил ли 
съм Све тия Дух, от как то съм по вяр вал? При ел ли съм Хрис тос ка то мой 
ли чен Спа си тел?” Не ка на те зи въп ро си се от го во ри се ри оз но.

Ако те зи, ко и то но сят от го вор нос ти в съ бот но то учи ли ще са хрис ти я ни 
в жи во та си, то ва ще се изя вя ва от де ла та им. Те ще пред с т ва вят Хрис тос 
пред те зи, с ко и то ид ват в съп ри кос но ве ние. Учи те ли те в съ бот но то учи-
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ли ще не ще пра хос ват вре ме то си за ва ло важ ни не ща. Те ще съз на ват, че 
все ки мо мент е зла то и тряб ва да се из пол з ва за при леж на ра бо та в Бо жи я та 
гра ди на. Де ло то на Хрис тос в не бес на та ски ния да пред с та вя все ки мо мент 
кръв та Си пред бла го дат ния прес тол, зас тъп вай ки се за нас, тряб ва да ни 
про из ве де та ко ва впе чат ле ние, че да съз на ем стой ност та на все ки мо мент. 
Исус жи вее ви на ги, за да се зас тъп ва за нас, но ни то един неб реж но пра хо-
сан мо мент не ще се вър не ня ко га об рат но. Не ка учи те ли и уче ни ци оце нят 
го ле мия факт, че Хрис тос не прес та ва да вър ши Сво я та тър жес т ве на ра бо та 
в не бес на та ски ния. Ако вие сте взе ли Хрис то во то иго и сте се на то ва ри ли с 
Не го во то бре ме, то га ва и вие ще се пос ве ти те на ед но де ло с ха рак тер ка то 
то ва на Ва ша та Жи ва Гла ва.  СУР, англ., ок том в ри 1893 г.

КЪМУЧИТЕЛИТЕ
 
Гос под Исус Хрис тос е без к рай но не жен към те зи, ко и то е из ку пил със 

соб с т ве ни те Си стра да ния, ко га то е бил в плът, за да не за ги нат с дя во ла и 
не го ви те ан ге ли, а да ги на ри ча ме Не го ви из б ра ни. Те са пред мет на Не го-
ва та лю бов, те са Не го ва соб с т ве ност. Той гле да на тях с не из ка за на лю бов. 
Той да ря ва уха ни е то на Сво я та прав да на въз лю бе ни те Си, ко и то вяр ват 
в Не го. Към скъ пи те агън ца от ста до то е не об хо ди мо да се про я вя ват так-
тич ност и мъд рост, лю бов и све ти чув с т ва, за да ви дят и оце нят го ля ма та 
при ви ле гия да се пре да дат на неж но то ръ ко вод с т во на вер ни пас ти ри. Бо-
жи и те ча да тряб ва да уп раж ня ват неж ност та на Ису са Хрис та. 

Учи те лят или учи тел ка та мо же да при вър же те зи де ца до сър це то си чрез 
Хрис то ва та лю бов, ко я то пре бъд ва в хра ма на ду ша та ка то сла дък аро мат, 
ка то уха ние от жи вот за жи вот. Бла го да ре ние да ре на та им Хрис то ва бла го дат, 
учи те ли те мо гат да бъ дат чо веш ки те пос ред ни ци – Бо жии съ ра бот ни ци – за 
да по у ча ват, да из ди гат, да на сър ча ват и спо ма гат за очис т ва не ду ша та от 
мо рал но то й опет не ние. Бо жи ят об раз ще се из пи ше в ду ша та на де те то и 
ха рак те рът му ще се пре об ра зи чрез Хрис то ва та бла го дат. 

Еван ге ли е то е Бо жия си ла и мъд рост, ако се пред с та вя пра вил но от те зи, 
ко и то пре тен ди рат, че са хрис ти я ни. Ми съл та за раз п на тия за на ши те гре-
хо ве Хрис тос би тряб ва ло да сми ри вся ка ду ша пред Бо га в соб с т ве на та си 
оцен ка. Хрис тос, въз к ръс нал от мър т ви те, въз не съл се на не бе то, на ши ят 
жив зас тъп ник пред Бо га, е на у ка та на спа се ни е то, ко я то тряб ва да пре по-
да ва ме на де ца и юно ши. Не ка за ли Хрис тос: „Аз ос ве ща вам Се бе Си, за 
да бъ да те ос ве те ни и вие”? То ва е де ло то, ко е то се па да на все ки учи тел. 
Ра бо та та не тряб ва да се вър ши сле пеш ка та, за що то да же въз пи та ва не то на 
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де ца та в ежед нев ни те учи ли ща изис к ва из вън ред но мно го Хрис то ва бла го-
дат и под чи не ние на соб с т ве но то аз. Гнев ли ви те, лес но раз д раз ни тел ни те, 
свик на ли те да кри ти ку ват или да мис лят зло тряб ва да си на ме рят ня коя 
дру га ра бо та, а не та ка ва, ко я то пре да ва тех ни те ло ши ха рак тер ни чер ти 
вър ху де ца та и мла де жи те, за що то пос лед ни те са кос т ва ли на Бо га твър де 
мно го. В де те то Не бе то виж да не раз ви тия мъж или же на, със спо соб нос ти 
и си ли, ко и то, ако се ръ ко во дят и раз ви ват пра вил но, с не бес на мъд рост, ще 
ста нат ка на ли за не бес ни те вли я ния – Бо жии съ ра бот ни ци. Гру би те ду ми, 
пос то ян но то мъм ре не за ше ме тя ват де те то, а не го поп ра вят. Въз дър жай те се 
и не про из на сяй те ле ко мис ле ни ду ми, дръж те ду ха си под чи нен на Ису со-
ва та дис цип ли на. То га ва вие ще зна е те как да съ жа ля ва те и сим па ти зи ра те 
на те зи, ко и то се на ми рат под ва ше вли я ние.  СУР, англ., ок том в ри 1894 г.

ОПАСНОСТОТФОРМАЛНОСТ
 
Цел та на съ бот но то учи ли ще не тряб ва да се за губ ва всред вън ш ни 

на ред би. Пос лед ни те не тряб ва да за е мат вре ме то, ко е то би тряб ва ло да 
се пос ве ти на дру ги важ ни не ща. Ви на ги да се па зим от це ре мо нии и фор-
мал ност. Те мо га да за тъм нят ис тин с ка та цел, за ко я то ра бо тим. Съ щес т-
ву ва опас ност ня коя сис те ма да се про кар ва в съ бот но то учи ли ще с та ка ва 
пре ка ле ност, че пос лед но то да ста не умо ри тел но, до ка то, нап ро тив, то 
тряб ва да бъ де по чив ка, ос ве же ние, бла гос ло ве ние. Чис то та та и прос то та-
та на съ бот но то учи ли ще не тряб ва да се пог лъ щат от без к рай ни, най-раз-
но об раз ни фор мал нос ти, че да не ос та ва дос та тъч но вре ме за ре ли ги оз но 
обу че ние. Кра со та та и ус пе хът на съ бот но то учи ли ще се кри ят в две не ща: 
в не го ва та прос то та и в не го ва та усър д на служ ба на Бо га. На ис ти на, ни що 
не мо же да се из вър ш ва без ред и пра вил ник, но те не тряб ва да из мес т ват 
дру ги по-го ле ми, по-важ ни за дъл же ния. На уче ни ци те тряб ва да се го во ри 
мно го по-мал ко за раз ни фор мал ни уче ния и сис те ми, а мно го по ве че за 
спа се ни е то на тех ни те ду ши. То ва тряб ва да бъ де ръ ко вод но то на ча ло на 
вся ко учи ли ще. 

Ста ри ят, ста ри ят раз каз за лю бов та на Ису са, пов та рян от учи те ли и 
пред се да те ли, със сър ца, пре пъл не ни от Ису со ва та лю бов ще убеж да ва и 
по кай ва ду ши. Ко га то Ису со ва та лю бов и неж ност до кос нат тво е то сър це, 
то га ва и ти ще си в със то я ние да ра бо тиш за тво и те уче ни ци. Ни ко га не 
тряб ва да из пус ка ме из пред вид прос то та та на еван ге ли е то. С по мощ от 
го ре ние мо жем да из вър ш ва ме вяр на ра бо та за Учи те ля. Пос то ян но тряб ва 
да се на пом ня на уче ни ци те, че ако не ра бо тим от сър це, ра бо та та ни ще е 
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нап раз но. Във вся ко дви же ние на учи те ли, на ръ ко во ди те ли на учи ли ще-
то, тряб ва да се че те уми ле ние и лю бов. Сту де на та фор мал ност тряб ва да 
се за мес ти от усър да рев ност и енер гия. Ису со ва та лю бов тряб ва та ка да 
зав ла дее ця ло то учи ли ще, че уче ни ци те да гле дат на нея ка то на най-вис-
ше въз пи та ние. Стро гост и кра мо ли не тряб ва да се сре щат в съ бот но то 
учи ли ще. Те тряб ва да сто ят да леч от сър ца та на учи те ли те, а и на всич ки, 
ко и то учас т ву ват в ръ ко вод с т во то на учи ли ще то. 

Не тряб ва да се гор де ем с фор мал нос ти те или с ме ха ни зи ра ни те дейс-
т вия на учи ли ще то, но с доб ро то, ко е то се вър ши ка то се до веж дат ду ши 
при Ису са Хрис та. Ма ши ни те мо гат да се пос т ро ят та ка, че на пъл но да от-
го ва рят на чо веш ки те изис к ва ния, да ра бо тат с от лич на точ ност, но все  те 
са без душ ни. Съ що то е и с учи ли ща та, къ де то фор мал ност та за е ма пър во 
мяс то. Те са мра мор без жи вот. А ко га то всич ки в учи ли ще то се чув с т ву ват 
от го вор ни за ра бо та та си и съз на ват, че ра бо тят не са мо за се гаш но то, но и 
за веч но то, то га ва във все ки от дел ще ца ру ва ред и хар мо ния.  СУР, англ., 
ок том в ри 1895 г.

ЗАДАИМАУСПЕХ,НЕОБХОДИМЕСВЕТИЯТДУХ

Съ бот но – учи лищ ни те учи те ли се нуж да ят от ръ ко вод с т во и на зи да ни-
е то на Све ти ят Дух. Са мо та ка ще бъ дат ис тин с ки въз пи та те ли. Те тряб ва 
да са в със то я ние да вну ша ват мис ли и да си спом нят, как во са пре по да ва ли 
на уче ни ци те си. А ра бо та та на Свя тия Дух е имен но та зи, да на пом ня яс но 
и оп ре де ле но ду ми те и де ла та на Хрис тос, та ка че те зи, ко и то по у ча ват за 
Из ку пи те ля на све та да имат си ла да Го из диг нат пред очи те на своя клас. 
По мощ та на Свя тия Дух е не об хо ди ма във всич ки на ред би на съ бот но то 
учи ли ще, за да се из би рат за от го вор ни пос то ве на пред се да те ли, чи нов ни ци 
и учи те ли мъ же и же ни, ко и то са Бо жии ча да. Не е доб ре, учи ли ще то да се 
ръ ко во ди ви на ги от един и съ щи чо век, за що то той ще го офор ми по своя 
ум и идеи. В учи ли ще то тряб ва да има ра бот ни ци, спо соб ни да пре да ват 
но ви мис ли и да по ощ ря ват ду хов ния му жи вот. Учи ли ще то мо же да се 
по ве ри на ня ко го, кой то е слу жил дъл го вре ме и вяр но, но все пак ви на ги 
тряб ва да се взи ма под съ об ръ же ние доб ро то на учи ли ще то, а не лич ни те 
пред по чи та ния на учи те ли или уче ни ци. Ко га то ста не яв но, че учи ли ще то 
ще има пол за от про мя на, ка то на учи тел с ки те пос то ве се пос та вят хо ра, 
ко и то чув с т ву ват бре ме за спа се ни е то на дру ги те, то га ва нап ра ве те та зи 
про мя на неп ре мен но. Всич ки, ко и то ня мат ам би ция да се се бе въз ви ша ват, 
ма кар чрез та зи на ред ба да бъ дат ос во бо де ни от служ ба, си гур но по все ки 
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въз мо жен на чин ще под по ма гат за нап ре дъ ка и об ла го ро дя ва не то на уче-
ни ци те. Ста ри те и опит ни те зна ят ве че кои не ща слу жат за по ощ ря ва не на 
Бо жи е то де ло, а мла ди те, не о пит ни още в ра бо та та, тряб ва да след ват при-
ме ра на по-ста ри те бра тя, ко и то са се ока за ли вер ни във всич ко, ко е то им е 
би ло по ве ря ва но. Та ка те тряб ва да се въз пи та ват в мъд рост и так тич ност.

Съ бот но-учи лищ но то де ло пред с тав ля ва ши ро ко по ле, ко е то тряб ва 
да се об ра бот ва гриж ли во. Не ка то ва въ о ду ше вя ва мла ди те да се пре да дат 
на Бо га все ця ло, за да ги упот ре би Бог в Сво е то де ло. В на ши те съ бот ни 
учи ли ща тряб ва да има усър д ни, вер ни ра бот ни ци, ко и то ще бдят и ще 
схва щат в чие сър це дейс т ву ва Бо жи ят Дух и ко и то ще сът руд ни чат на 
Бо жи и те ан ге ли в пе че ле не на ду ши за Хрис та. На съ бот но-учи лищ ни те 
ра бот ни ци са по ве ре ни све ще ни от го вор нос ти. Съ бот но то учи ли ще тряб ва 
да бъ де мяс то то, къ де то мъ же и же ни, юно ши и де ца мо гат да се под гот вят 
чрез жи ва връз ка с Бо га, да бъ дат под к ре па и бла гос ло ве ние за цър к ва та. 
Те зи ра бот ни ци тряб ва да под по ма гат цър к ва та, спо ред си ли те си, в ней ния 
по ход на го ре и нап ред.

Важнивъпроси
За що в цър к ва та има тол ко ва мно го не зат вър де ни и не ос но ва ни в ис-

ти на та? За що има та ки ва, ко и то блуж да ят в тъм ни та, чи и то сви де тел с т ва 
са по лу сър деч ни, сту де ни и пъл ни с оп лак ва ния? За що там има та ки ва, 
но зе те на ко и то са го то ви да се под х лъз нат в стра нич ни и заб ра не ни пъ-
те ки, от ус т ни те на ко и то ви на ги ще чу ва те жал ки раз ка зи за из ку ше ния 
и по ра же ния? Съз на ва ли ли са цър ков ни те чле но ве сво я та от го вор ност? 
Ста рей ши ни и дя ко ни, тър си ли ли сте сла би те и от к ло ни ли се? Раз би ра те 
ли, че ко ле ба е щи те се са в опас ност да из гу бят ду ши те си? Опит ва ли ли сте 
се, чрез съ ве ти или чрез при мер, да зак ре пи те но зе те им на веч на та Ска ла? 
Схва на ли ли са съ бот но-учи лищ ни те учи те ли и чи нов ни ци своя дълг да 
оп ра вят но зе те на мла ди те в си гур ни пъ те ки, чев с т ву ва те ли, че те тряб ва 
да пре неб рег нат все ки се бе лю бив ин те рес и да спа ся ват ду ши за Учи те ля? 
Във все ки клон на де ло то е не об хо ди ма ре ши тел на ре фор ма ция. 

Чу дес ни слу чаи от ли тат не из пол з ва ни в на ше то съ бот но-учи лищ но де ло. 
Не ка тук пос тъп ват мъ же и же ни с раз лич ни дар би, ко и то ще ра бо тят със 
страх Бо жи за спа се ние на на ша та мла деж. Не изос та вяй те ръ ко вод с т во то 
на учи ли ще то из ця ло на хо ра, ко и то из вър ш ват всич ко ме ха ни чес ки, за що-
то ще го офор мят спо ред раз ни стро го оп ре де ле ни оби чаи и по то зи на чин 
ду хов ни ят жи вот ще зам ре. Ред тряб ва да има, но пок рай пра ви ла та и на-
ред би те е нуж но ду хов но поз на ние. Нуж ни са жи во то дав на си ла, усър д но 
въ о ду шев ле ние и ис тин с ко съ жив ле ние, за да из пъл нят ат мос фе ра та на учи-
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ли ще то с бла го чес тие и чис то та, за да има ис тин с ки ре ли ги о зен нап ре дък, за 
да вла дее Бо жи страх в учи ли ще то, за да не се за до во ля ват пред се да те ли те 
и учи те ли те му с мър тъв, фор ма лен про цес, но да упот ре бя ват вся ко сред-
с т во, за да ста не учи ли ще то най-бла го род но то, най-сил но то в це лия свят. 
То ва тряб ва да бъ де цел та и ам би ци я та на все ки ра бот ник в учи ли ще то. 

Ръ ко во ди те ли те на на ши те учи ли ща тряб ва да бъ дат мъ же и же ни с 
ес тес т вен усет да схва щат бър зо не ща та. Те тряб ва да при те жа ват Свя тия 
Дух и с Не го ва по мощ да че тат ха рак те ри те, да имат дар ба да ръ ко во дят 
и раз би рат раз ни те ха рак те ри и в от но ше ни я та си с раз лич ни те умо ве да 
про я вя ват так тич ност и мъд рост. Има мно го, ко и то мо гат да за е мат пос та 
пред се да тел, но са мо на име. Учи ли ще то, оба че, се нуж дае от пред се да те ли, 
ко и то от го ва рят на пос та си в пъл ния сми съл на ду ма та. Има мно го, ко и то 
из пъл ня ват ра зум но всич ки фор мал нос ти, но не мо гат да пре да ват на сър-
че ние и на деж да, не мо гат да въз бу дат мис ли те, да съ жи вят енер ги я та, да 
пре да ват та къв жи вот, че учи ли ще то да ста не де я тел на и уве ли ча ва ща се 
си ла за доб ро. 

И пред учи те ли те стои ши ро ко по ле. Учи те ли те тряб ва да се стре мят 
да раз бе рат кой е най-доб ри ят на чин за ра бо та, та да мо гат да ръ ко во дят и 
раз ви ват умо ве те и сър ца та на де ца та. Те тряб ва да при те жа ват мъд рост та, 
ко я то сли за от го ре, и да ра бо тят ус пеш но с юно ши и де ца. Мно го учи те ли 
са къ сог ле ди и не пос тъп ват с мла ди те по на чин, кой то но си доб ри ре зул-
та ти и вмес то нап ре дък се явя ва упа дък. И учи те ли, и уче ни ци се нуж да ят 
от по маз ва не то на Све тия Дух. То ва е нуж но, за да има пос то я нен рас теж 
в бла го дат, пос то я нен при лив на ду хо вен жи вот и си ла. СУР, англ., март 
1896 г.

ПОСВЕЩЕНИЕНАУЧИТЕЛИТЕ

Бог же лае учи те ли те в на ши те съ бот ни учи ли ща да из пит ват се бе си 
да ли са в Бо жи я та лю бов. Бог ще из п ра ти из пи ти на всич ки, ко и то ра бо-
тят в де ло то Му, за да опи та ха рак те ра им. Учи те ли те тряб ва пос то ян но да 
учат и да се стре мят към по-ос нов но поз на ние и към пра вил ни мне ния по 
Бо жи и те не ща. Има опас ност учи те ли те да за поч нат да се чув с т ву ват тъй 
до вол ни от се бе си и сър ца та им да се из пъл нят с та ко ва се бе у ва же ние, че 
да не за бе ляз ват сво и те не дос та тъ ци, да не раз би рат, че имат тес ног ръ ди 
по ня тия и да не усе щат, че не се раз ви ват. Те не ста ват все по-спо соб ни и 
по-спо соб ни, а все по ве че и по ве че са мом ни тел ни. Не вна сят Исус в сър ца та 
и опит нос ти те си. Учи те лят оба че тряб ва да раз ра бо ти сво и те спо соб нос ти 
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и да по доб ри своя го вор та ка, че да го во ри яс но и с ли те ра тур но про из но-
ше ние. Тряб ва да се уп раж на вят и ум с т ве ни те си ли, за да не ос та нат сла би 
и ми съл та им та ка сбър ка на, че да не мо гат да обяс нят, ни то да раз бе рат 
уче ни я та на на ша та вя ра. Ако не е ис к ре но бла го чес тив, чист, се бе от ри ца-
те лен и го тов да по на ся зат руд не ния, учи те лят не от го ва ря за то зи ве лик, 
ва жен пост. Длъж ност на учи те ля е да из пит ва сво и те си ли, своя соб с т вен 
дух и чрез се ри оз но се бе из пит ва не да раз бе ре как стои пред Бо га. 

Те зи, на ко и то е въз ло же но да из би рат учи те ли те тряб ва да вни ма ват да 
не пос та вят в учи ли ще то хо ра, ко и то не уп раж ня ват доб ро вли я ние. Как во 
е по ве де ни е то на учи те ля? Чист и спрет нат ли е? То чен ли е? На то ва тряб-
ва да се об ръ ща вни ма ние, за що то за един учи тел те зи ка чес т ва са важ ни. 
Как мо же той да пре по ръч ва на кла са си те зи не об хо ди ми при до бив ки, ако 
кла сът не виж да в не го при мер на точ ност, на спо койс т вие и на ред? Ако 
учи те лят не е на пос та си при за поч ва не учи ли ще, и ако кла сът е ос та вен да 
се за бав ля ва сам и чак след вре ме учи те лят, ти чащ и за дъх ващ се, прис ти га, 
то га ва не го во то вли я ние ще во ди към не точ ност и без ре дие.

Примерътнаучителя
Он зи, кой то по е ма от го вор ност та на учи тел, и не е го ден за та къв, но 

чув с т ву ва от го вор ност та на своя пост, ще тряб ва да учи мно го. Той ще раз-
ви ва у се бе си бла го го ве ние, ра дост и твър дост. С об нос ки те си въз пи та вай те 
ва шия клас да има све ти мис ли и ува же ние спря мо Бо га. Мис ли те ви мо гат 
да са прос ти, но с ду ми те си, го во рей ки за Бо га, за Хрис тос, за Не го ви те 
стра да ния, за Не го во то въз к ре се ние, не ща, ко и то за вас са дейс т ви тел ност, 
вие мо же те да из диг не те умо ве те ви со ко над зем но то и да нап ра ви те да се 
по чув с т ву ват в при със т ви е то на Без к рай ния. Съ бот но то учи ли ще не е мяс то 
за учи те ли, ко и то са мо гла дят по вър х ност та, ко и то го во рят крас но ре чи во, но 
ле ко мис ле но за веч ни те, из пит ва щи ис ти ни, ис ти ни, по-ви со ки от не бе са та 
и по-об шир ни от све то ве те. По ве де ни е то на кла са ще сви де тел с т ву ва за ха-
рак те ра и при ме ра на учи те ля. Ако уче ни ци те са гру би и не поч ти тел ни и 
про дъл жа ват да са та ки ва, то га ва тряб ва да има ня как ва при чи на, и тя тряб ва 
да се от к рие. Учи те лят мо же да се дър жи бла го го вей но и пак да е ве сел. 
Вмес то да про я вя ва мно гос ло вие, той тряб ва да из с лед ва Бо жи и те дъл би ни. 
Вся ко прит вор с т во е не ес тес т ве но. Не ка кла сът по лу чи впе чат ле ни е то, че 
ре ли ги я та е дейс т ви тел ност, че тя е не що, ко е то мо же да се же лае, за що то 
тя но си мир, по кой и щас тие. Не ка ва ши ят клас не по лу ча ва впе чат ле ни е то, 
че сту ден, не сим па ти чен ха рак тер е ре ли гия. Не ка вът реш ни ят мир и сла ва 
на Хрис то во то при със т вие пра ви ли це то ви да го во ри за Не го ва та лю бов, 
а ус т ни те ви да про из на сят бла го дар ност и хва ла. 
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Те зи, ко и то имат оби чай да об щу ват с Бо га, ще из лъч ват Не го ва та 
свет ли на на ли це то си. Де ца та мра зят мрач ност та и скръб та. Тех ни те сър ца 
от го ва рят на ра дост, на ве се лост, на лю без ност. Учи те лят тряб ва да бъ де 
твърд и ре ши те лен, но не строг и взис ка те лен ти ра нин. Той тряб ва да има 
дос то ен ав то ри тет, ина че ще му лип с ва спо соб ност та за ус пе шен учи тел. 
Де ца та бър зо схва щат не дос та тъ ци те в ха рак те ра на учи те ля. Об нос ки те 
уп раж ня ват вли я ние. Ду ми те, ко и то про из на ся те не ще ги фор ми рат пра-
вил но, до ка то те не ви дят при ме ра във ва шия ха рак тер. Един ис тин с ки 
хрис ти ян с ки ха рак тер, про я вен в ежед нев ния жи вот, ще из вър ши ве ли ко 
де ло в из г раж да не ха рак те ра на ва шия клас, де ло по-го ля мо, да мно го 
по-го ля мо, от кол ко то мо гат да из вър шат всич ки те ва ши уче ния и чес то 
пов та ря ни уро ци. Бог ни е свър зал по от дел но към го ля ма та мре жа на 
чо ве чес т во то, тъй че не съз на тел но ние при до би ва ме ка чес т ва та на те зи, 
с ко и то сме в кон такт, тех ни те на ви ци и оби чаи. Бог да па зи, що то най-
мал ко то от те зи мал ки да бъ де от к ло не но от пъ тя, оп ре де лен за Бо жи и те 
из б ра ни. Не ка учи те лят има она зи прак тич на бо го бо яз ли вост, че в не го 
да се про я вя ват Хрис то вия ха рак тер и лю бов. 

Съ бот но то учи ли ще не е мяс то за ве се ле не и за бав ле ние на де ца та, ма-
кар че, ако бъ де ръ ко во де но пра вил но, то мо же да бъ де всич ко то ва, но то е 
мяс то, къ де то де ца та и мла де жи те се въз пи та ват, къ де то Биб ли я та се от к ри ва 
на ра зу ма, ред след ред, пра ви ло след пра ви ло, тук мал ко и там мал ко. То 
е мяс то то, къ де то тряб ва да се пре да ва свет ли на та на ис ти на та. Не всич ки, 
ко и то пре да ват в съ бот ни те учи ли ща, под хож дат за та зи ра бо та. Не ка все ки 
учи тел чув с т ву ва, че тряб ва да знае по ве че, че тряб ва да се за поз нае по-
доб ре с те зи, за ко и то ра бо ти, че тряб ва да си прис вои най-доб ри те ме то ди 
за пре да ва не на зна ния и ко га то е нап ра вил най-доб ро то, ко е то мо же, не ка 
чув с т ву ва, че пак е бил не дос та тъ чен. СУР, англ., юни 1896 г.

ОПАЗВАНЕНАДЕЦАТА

На ши ят го лям враг ра бо ти пос то ян но и с всич ки си ли да ув ли ча мла деж-
та в се бе у год ни чес т во, в гор дост и в раз кош. Той ис ка да зав ла дее умо ве те 
им с те зи не ща до тол ко ва, че в лю бов та им да не ос та не мяс то за Бо га. По 
то зи на чин той раз в ра ща ва ха рак те ра и оса ка тя ва ра зу ма на се гаш на та мла-
деж. Дълг на ро ди те ли те е да про ти во дейс т ву ват на не го во то де ло. Вся ко 
вли я ние, уп раж не но вър ху мла ди те с цел да за па зи в сър ца та им ис тин с ка, 
ес тес т ве на сми ре ност и поз на ние на Бо жи я та во ля, ще спо мог не за за паз-
ва не то им от пок ва ра та и по ро ци те на то зи век. 
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Ена от най-здра ви те ба ри ка ди сре щу из ди га ща та се въл на на зло е кул-
ти ви ра не оби чаи на се бе от ри ца ние и бла гот во ри тел ност. Де ца та тряб ва да 
се въз пи тат да гле дат с от в ра ще ние на се бе лю би е то и ал ч ност та. Бог има 
све ти пре тен ции вър хтях и те тряб ва да се по у ча ват, пра ви ло след пра ви ло, 
за по вед след за по вед, да приз на ят и съ вес т но да за чи тат те зи пре тен ции. 

Пред мла ди те умо ве тряб ва да се пред с та вя фак тът, че Гос под пос то ян но 
да ва бла гос ло ве ния на сво и те, за ви се щи от Не го ча да – бла гос ло ве ния от 
слън че ва свет ли на и дъжд, ко и то пра вят да ви рее рас ти тел ност та и зе мя та 
да да ва щед рос ти, ко и то да са в ус лу га на чо ве ка. Те зи бла гос ло ве ния не 
ни се да ват, за да ни на сър ча ват в се бе лю бие ка то за дър жа ме изо би ли е то 
на Не го ва та щед рост и да със ре до то чим лю бов та си към тях – не, но за да 
има ме въз мож ност да вър нем об рат но да Да ри те ля дар би и при но си. То ва 
е най-мал ки ят из раз на бла го дар ност и лю бов спра мо Съз да те ля.

Ро ди те ли те са про я вя ва ли го ля ма неб реж ност, ка то не са се опит ва ли да 
за ин те ре су ват де ца та си за Бо жи е то де ло. В мно го се мейс т ва не ста ва ни то 
ду ма за де ца та, ка то че ли те не са от го вор ни съ щес т ва. Ня кои ро ди те ли до-
ри ог раб ват Бо га с де ся тъ ци и при но си, за да спес тят бо гат с т во и оси гу рят 
сво и те де ца, без да же и да по мис лят, че с та зи си пос тъп ка те раз т ва рят пред 
сво и те ми ли ед на вра та на из ку ше ния, ко я то обик но ве но при чи ня ва тях на та 
ги бел. Те не по соч ват на де ца та не об хо ди мост та да про я вя ват лич ни уси-
лия и по то зи на чин им от не мат ини ци а ти ва та за бла го род ни пос ти же ния.

Ако де ца та се на сър ча ва ха да се стре мят към та ки ва, те би ха си спе чел-
ва ли сред с т ва за бла гот во ри тел ни це ли и за нап ре дъ ка на Бо жи е то де ло. 
Ин те ре сът им към пос лед но то би се уве ли чил при съз на ни е то, че и те са 
вло жи ли не що в не го. Мал ки те да ре ния би ха би ли ма те ри ал на под к ре па, а 
са ми те де ца, бла го да ре ние по ло же ни те ста ра ния би ха би ли мно го по-доб ре 
и фи зи чес ки и ум с т ве но и мо рал но. Чрез та ко ва при ле жа ние и се бе от ри ца-
ние те би ха спе че ли ли цен на опит ност, ко я то ще им по мог не да имат ус пех 
в то зи жи вот и да си оси гу рят бъ де щия та къв. СУР, англ., юли 1896 г.

ЛЮБОВТА,ПРИНУДИТЕЛНАТАСИЛА

В на ша та ра бо та за ду ши, без из к лю че ние, се вла га твър де мал ко лю бов. 
Ние не умо ля ва ме, не прив ли ча ме, как то Бог изис к ва, за да при ми ря ва ме 
ду ши с Не го. Ако пре по да ва ме ис ти на та та ка, как то е в Ису са, на ре ли ги я та 
ще се гле да не ка то на роб с т во, а ка то на удо вол с т вие. Учи те ли, вла гай те в 
ра бо та та си ра дост и бла го дар ност, ра бо те те с из пъл не ни от Хрис то ва неж-
ност и съ чув с т вие сър ца. Зак вас вай те сър ца та на уче ни ци те си с ду ха на 
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не се бе лю би ва лю бов, за що то то ва е ду хът на не бе то. Ня ма ли ра бот ни ци те 
в съ бот но то учи ли ще да се ос во бо дят от вся ка гор дост и са мо лю бие, ня ма 
ли да се опи тат, сър деч но и ис к ре но, да ста нат и из пъл ни те ли на Сло во то? 
„Об ле че те се в на шия Гос под Исус Хрис тос и не про миш ля вай те за плът-
с ки те страс ти.” Ис тин с ка та вя ра се до ве ря ва на Хрис та, под чи ня ва Му се 
бе зус лов но и е го то ва да Го след ва, къ де то и да бъ де. Ко га то всич ко то ва 
се из пъл ни, в ре зул тат на доб ре нап рав ля ва ни те ста ра ния ще се за не сат на 
Спа си те ля мно го ду ши – скъ по цен ни сно пи. 

Ро ди те ли те и учи те ли те тряб ва да втъл пят в умо ве те на де ца та от ран-
на въз раст го ля ма та це на на спа се ни е то. Те тряб ва да ги по у ча ват, че Бог е 
тях ни ят не бе сен Ба ща, че Той е из ра зил лю бов та Си към тях в да ря ва не на 
Своя Еди но ро ден Син, че Спа си те лят е от к рил лю бов та Си с то ва, че е до шъл 
в на шия свят да ум ре, за да жи ве ем ние. Щом те зи уро ци се пре да дат неж но 
и с лю бов те ще ос та вят дъл бо ко и трай но впе чат ле ние в умо ве те на мла ди-
те. Как то об ра зи те на пред ме ти те се от ра зя ват от ог ле да ло то, ко га то бъ дат 
про я ве ни от слън че ва та свет ли на, та ка и те зи те ми ще се от ра зят в умо ве те, 
ко га то пос лед ни те бъ дат оза ре ни от Хрис то ва та лю бов.

Домашнивлияния
До мът тряб ва да ста не на зи да тел но учи ли ще, а не мяс то на мо но тон но 

роб с т во. Ве че ри те тряб ва да се счи тат ка то скъ по вре ме за по у ча ва не де ца та 
в пъ тя на прав да та. Но кол ко мно го де ца би ват та ка жал ко пре неб рег ва ни! 
Вкъ щи не ги въз пи та ват да раз бе рат Бо жи я та ис ти на, да оби чат спра вед ли-
вост та и да из вър ш ват пра во то. А би тряб ва ло да се по у ча ват тър пе ли во в 
за ко ни те, ко и то ги уп рав ля ват, и да се за поз на ят с из точ ни ци те, при чи ни те 
на тех ни те дейс т вия. Те тряб ва да се до ве дат в съг ла сие с не бес ни те за ко ни. 
Тряб ва да съх ра ня ват в сър ца та си ис ти на та та ка, как то е в Ису са. Са мо по 
то зи на чин ще бъ дат на го де ни да об щу ват с не бес ни те ан ге ли и ще ус то ят 
в при със т ви е то на бо жес т ве ния Из ку пи тел.

Във вся ка чо веш ка ду ша мо гат да се всаж дат бла го род ни стре ме жи и 
на деж ди, а пъ тят на све тост та мо же да се сто ри кра сив да же и на мла ди те. 
Във все ки слу чай мо же би ще е нуж но да се при ла гат и ре ши тел ни мер ки 
при въз пи та ни е то на мла ди те, за да се обу чат, по ощ рят и усъ вър шен с т ву-
ват за го ля ма пол зот вор ност в жи во та. Кол ко мал ко оце ня ват та лан ти те, 
с ко и то Бог ги е на да рил! Кол ко ма лък брой ро ди те ли и въз пи та те ли съз-
на ват, че умът и сър це то мо гат да се раз ви ят на пъл но са мо пос ред с т вом 
жи ва връз ка с Из точ ни ка на вся ка мъд рост, си ла и свя тост! Ис ти на та е 
не из чер па е ма. Он зи, чий то ум е ръ ко во ден и прос вет ля ван от Бо жия Дух 
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ще нап ред ва от си ла в си ла. Пъ тят му ще ста ва все по-све тъл и по-све тъл, 
до ка то най-пос ле нас тъ пи пъ лен ден.

Но до ка то сме спо соб ни да прог ре си ра ме в поз на ни е то на ис ти на та, не ка 
не заб ра вя ме, че   мо жем да вър вим и на зад. Мо жем да пъ ту ва ме или към 
зе мя та, или към не бе то. Има мно го ду ши, ко и то се ко ле бят в коя по со ка да 
тръг нат: към не бе то или към пъ къ ла. Съ щес т ву ват мно го хит ри и из мам ни-
чес ки вли я ния, ко и то от де лят ду ши те от Бо га и от не бес ни те не ща. Все ки 
тряб ва да бъ де над зи ра ван от най-ран на въз раст до юно шес т во и зре лост. 
Осо бе но те зи, ко и то поз на ват опас нос ти те на зло то, ко и то са за поз на ти с 
Бо жи я та лю бов и с Не го вия ин те рес спря мо вся ка ду ша, тряб ва да счи тат за 
свой дълг да бдят вър ху ду ши те ка то та ки ва, ко и то ще да ват смет ка за тях. 
Ро ди те ли те, как то Ав ра ам, тряб ва да за по вя дат на до ма си да па зи Бо жи и те 
за по ве ди. Не нап ра вят ли то ва, Са та на ще по е ме де ло то на ро ди те ля с ра дост 
и ще въз пи та де те то та ка, как то му е угод но. Уви, кол ко мно го ра бо та от 
по до бен вид му се пре дос та вя! Не ка ро ди те ли те из пъл нят дъл га си спря мо 
за ви ся щи те от тях де ца, не ка офор мят ха рак те ра им по Бо жи об ра зец. Не ка 
ро ди те ли те, с жи ва вя ра, до ве ря ва щи се из ця ло на Бо га  из вър шат своя дял, 
пре дос та вен на тях, то га ва Бог ще из вър ши Своя. Та ка хи ля ди де ца, се га 
блуж да е щи в све та без Бо га, без на деж да, ще се при съ е ди нят към цър к ва та.

Ако ро ди те ли те и учи те ли те чув с т ву ват бре ме за по ка я ни е то на мла деж-
та, те ще по ла гат ста ра ния за дис цип ли ни ра не ха рак те ра и нап рав ля ва не 
вку со ве те и же ла ни я та в не бе сен дух. Вся ка ду ша мо же да бъ де из г ра де на 
в доб ро де те лен ха рак тер. Вся ка ду ша мо же да дос тиг не ви со чи ни те, дъл-
бо чи ни те и ши ри ни те на поз на ни е то в ду хов ни те не ща и мо же да се на го ди 
за по-висш жи вот. Ко га то ро ди те ли те нап ра вят пър ва та стъп ка, пра вей ки 
соб с т ве ни те си оби чаи в яде не, в об лек ло и жи вот кол ко то е въз мож но 
по-прос ти и ес тес т ве ни, с един с т ве на цел да прос ла вят Бо га, в до ма ще 
има ред и де ца та не ще бъ дат неб реж ни, но ще се от де ля вре ме за тях но то 
нас тав ле ние и раз ви тие. 

Де ца та тряб ва да бъ дат об к ръ же ни с най-доб ри вли я ния и дру га ри. Ро-
ди те ли, ко и то пред п ри е мат то ва де ло с Бо жи страх и лю бов, ще бдят над 
вся ка своя ду ма, за да не би един ден да чу ят от ус та та на де ца та си не що, 
ко е то ще им при чи ни бол ка, и ко е то не ще е ни що дру го, со вен прос то 
пов то ре ние на те хен раз го вор. Те ще се опит ват да за пъл нят сла бост та, 
нез на ни е то и не съ вър шен с т во то на сво и те де ца с ви со ко мо рал но нас тав-
ле ние. Та ка де ца та ще ста нат сил ни в чис то та и с доб ре из г ра де ни оби чаи, 
но си те ли на здра ве и щас тие. При по доб но въз пи та ние те ще си нат руп ват 
та ко ва поз на ние, ко е то ще усъ вър шен с т ву ва ха рак те ра и ще го пра ви си лен 
и си мет ри чен. Àêî мла деж та бъ де изос та ве на са ма да се въз пи та ва, тя ще се 
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из п ра ви пред най-раз лич ни въз мож нос ти. От най-раз лич ни из точ ни ци на 
зна ние умът им ще бъ де из пъл нен със зло и мо же би в пос лед ва лия жи вот 
не ще мо же ни ко га да се из ли чи на пъл но. Щом ро ди те ли те пре неб рег ват 
дъл га си да по ло жат ос но ва в ха рак те ра на сво и те де ца, вла гай ки нй-доб ри те 
прин ци пи ка то гре ди за здрав ха рак тер, та зи неб реж ност ще се из пол з ва от 
вра га на Бо га и на чо ве ка и мла деж та ще из рас т не рав но душ на към доб ро де-
тел та и ис ти на та. До мът тряб ва да се нап ра ви най-при ят но то мяс то в све та. 
Как во е вън ш ни ят бля сък и всич ко из кус т ве но в срав не ние с ис тин с ко то и 
ес тес т ве но то?  Гос под е по ве рил на де ца та спо соб нос ти, ко и то ро ди те ли 
и учи те ли тряб ва най-гриж ли во да раз ви ят. Те зи, на ко и то Бог е по ве рил 
от го вор ност да обу ча ват мла деж та, тряб ва да са са ми в та ко ва със то я ние, 
че да съ дейс т ву ват на Бо га да се раз ви ят у мла ди те цен ни те ум с т ве ни и 
сър деч ни дар би и да се спе че ли та ко ва поз на ние, ко е то ще вне се но ва си-
ла и ще пред с тав ля ва ед но пос ти же ние, въз мож но за от на ся не в бъ де щия, 
без с мър тен жи вот.

Да офор мяш ха рак те ра на де ца и мла де жи е ед но из вън ред но важ но 
де ло. При та зи за да ча е не об хо ди мо да бъ де пред с та вен на мла ди те сър ца 
Хрис тос в Не го ва та без к рай на лю бов. Та ка Не го ви ят про ти во дейс т ващ и 
по-си лен чар ще за тъм ни при мам ки те на све та. Мла деж та тряб ва да ви ди не 
са мо те о рия, кол ко то и ло гич на да е тя, но лю бя щия ха рак тер и сла ва та на 
Хрис тос. Те тряб ва да бъ дат до ве де ни да наб лю да ват бо гат с т ва та на веч ния 
свят до то га ва, до ка то бъ дат на сър че ни, обод ре ни, спе че ле ни. Лю бов та на 
Ису са тряб ва да бъ де мо ти вът на вся ко ста ра ние. Тя под тик ва, тя при нуж-
да ва, тя пле ня ва. СУР, англ., ав густ и сеп тем в ри 1896 г.

БОЖИЯТНАЧИННАРАЗДАВАНЕНАПОЗНАНИЕ
  
Исус съ би ра ше все ки ден поз на ние от ве ли ка та биб ли о те ка на оду ше ве-

на та и не о ду ше ве на при ро да. Той, Съз да те лят на всич ко, по Чи я то влас т на 
ду ма се по я ви ха хъл мо ве и до ли ни, ре ки и дър ве та, бе ше скром но де те и 
изу ча ва ше уро ци те, ко и то соб с т ве на та Му ръ ка бе ше на пи са ла на все ки 
лист, на вся ко цве те и дър во. Прит чи те, с ко и то Исус оби ча ше да обяс ня ва 
през вре ме на зем на та си ми сия Сво и те уро ци вър ху ис ти на та, по соч ват 
кол ко бе ше въз п ри ем чив Не го ви ят Дух за бла гот вор но то вли я ние на при-
ро да та. Те по каз ват още, как през вре ме на не док лад ва ни те в Пи са ни е то 
Не го ви го ди ни Той е оби чал да из в ли ча ду хов ни по у ки от всич ко, ко е то е 
ста ва ло в ежед нев ния жи вот. Зна че ни е то на Сло во то и на Бо жи и те де ла се 
раз к ри ва ше пред Ису са пос те пен но, ко га то раз миш ля ва ше и се мъ че ше да 
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раз бе ре при чи на та на не ща та, тъй как то все ки мла деж тър си да раз бе ре 
при чи на та на всич ко. 

Вся ко де те мо же, как то Исус, да пе че ли поз на ние от де ла та на при ро-
да та и от стра ни ци те на Бо жи е то свя то Сло во. Ко га то по ла га ме ста ра ния 
да се за поз на ем, чрез Бо жи е то Сло во, с на шия не бе сен Отец, ан ге ли ще се 
приб ли жат, умо ве те ни ще бъ дат под к ре пе ни, ха рак те рът ни об ла го ро ден 
и пре чис тен и ние ще ста ва ме все по-по доб ни на Спа си те ля. Ко га то съ зер-
ца ва ме кра со та та и ве ли чи е то на при ро да та , ние се из пъл ва ме с лю бов 
към Бо га, а сър це то бла го го вее, ду хът се ук ро тя ва и ду ша та се ос ве жа ва от 
то ва, че е дош ла в до пир с Без к рай ния чрез чуд ни те Му де ла. Ум с т ве ни те 
и мо рал ни спо соб нос ти се за сил ват и раз ви ват чрез об ще ние с Бо га в сми-
ре на мо лит ва, а ду хов ни те си ли се уве ли ча ват чрез раз миш ля ва не вър ху 
ду хов ни не ща. 

Всич ки, ко и то пос ве тят на Бо га ду ша, тя ло и дух, ко и то очис т ват мис ли те 
си чрез пос лу ша ние спря мо Бо жия за кон, ще по лу ча ват неп ре къс на то под но-
вя ва не на фи зи чес ки те и ум с т ве ни си ли. Те чув с т ву ват в сър це то си коп неж 
за Бо га и ще се мо лят усър д но да имат ве рен усет в раз поз на ва не служ ба та и 
де ло то на Свя тия Дух. Бог е от ре дил не ние да из пол з ва ме Све тия Дух, а Све-
ти ят Дух да из пол з ва нас, ка то офор мя ва вся ка на ша спо соб ност. 

Какдасеподготвим
Хрис то ви те ра би не тряб ва да си наг ла сят ре чи, ко и то да из на сят, ко-

га то ще бъ дат из ве де ни на съд, за ра ди вя ра та им. Тях но то при го тов ле ние 
тряб ва да се из вър ш ва все ки ден. Все ки ден те тряб ва да нат руп ват в сър-
ца та си скъ пи ис ти ни от Бо жи е то Сло во. Все ки ден тряб ва да се хра нят с 
Хрис то во то уче ние и да ук реп ват вя ра та си чрез мо лит ва, то га ва, ко га то 
бъ дат из ве де ни на съд, Свя тия Дух ще им на пом ни тък мо ис ти ни те, ко и то 
ще до кос нат сър ца та на ония, ко и то ще ги слу шат. 

Бог ще нап ра ви поз на ни е то, по лу че но чрез при леж но из с лед ва не на 
Пи са ни я та, да проб лес не в па мет та им точ но то га ва, ко га то е нуж но. Но 
ако те неб ре жат да обо га тя ват умо ве те си с ис к ри на ис ти на та, ако не се 
за поз на ват с Хрис то ви те ду ми, ако не са вку си ли ни ко га си ла та на Не го ва та 
бла го дат в из пит, то га ва не мо гат да очак ват, че Све ти ят Дух ще им на пом-
ня Хрис то ви те ду ми. Те тряб ва да слу жат на Бо га все ки ден от все сър це и 
след то ва да упо ва ват на Не го.   СУР, англ., ок том в ри 1896 г. 
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ИЗВАДКИ

Те зи, ко и то обу ча ват де ца тряб ва да из бяг ват, отег чи тел ни те за бе леж ки. 
Крат ки бе леж ки и към пред ме та, ще уп раж ня ват доб ро вли я ние. Ако има да 
се каз ва мно го – за да бъ де те крат ки – ка же те го на ня кол ко пъ ти. Ня кол ко 
ин те рес ни ду ми, ка за ни от вре ме на вре ме, ще при не сат мно го по-го ля ма 
пол за, от кол ко то ако всич ко се из ка же на вед нъж. Дъл ги те ре чи умо ря ват 
мал ки те умо ве на де ца та. Твър де мно го го во ре не ще ги нап ра ви да се от в-
ра тят, до ри и от ду хов но то по у че ние, та ка как то пре яж да не то пре то вар ва 
сто ма ха и уби ва апе ти та, до ри ста ва при чи на да се от в ра ща ва ме от хра на. 
Умо ве те на хо ра та мо гат да се пре си тят от пре ко мер но въз буж да не с ре чи. 
Ра бо та за цър к ва та, а осо бе но за мла ди те, тряб ва да се из вър ш ва ред след 
ред, нас тав ле ние след нас тав ле ние, тук мал ко и там мал ко. Дай те на ума 
вре ме да пре ра бо ти ис ти ни те, с ко и то сте го нах ра ни ли. Де ца та тряб ва да се 
при тег лят към не бе то не на бър зо, а мно го неж но. СЦ, англ., том ІІ, стр.420 

Уче ни кът в съ бот но то учи ли ще тряб ва да про я вя ва при обо га тя ва не 
ума си с поз на ния от Пи са ни е то съ що та ко ва усър дие, как во то про я вя ва 
при стре ме жа си да се от ли чи при изу ча ва не на дру ги те на у ки. Ако тряб ва 
да се пре неб рег не ед но от две те, то га ва да се нап ра ви то ва с обик но ве ни те 
уро ци на шес те дни. Все ки мъж, же на, де те, ко и то из по вяд ват Хрис то во то 
име, тряб ва да спаз ват доб ро съ вес т но за по вед та на на шия Спа си тел. На учи-
те ли те е по ве ре но ед но ми си он с ко по ле, къ де то да пре по да ват Све ще но то 
Пи са ние, а не да пов та рят па па гал с ки то ва, ко е то не са се пот ру ди ли мно го 
да раз бе рат. „Те са, ко и то сви де тел с т ву ват за Ме не” – каз ва Из ку пи те лят, 
в Ко го то са със ре до то че ни на ши те веч ни ин те ре си. Ако учи те ли те не са 
по ма за ни с Ду ха на ис ти на та, и не се гри жат да се за поз на ят с то ва, ко е то 
е от к ри то в Бо жи е то Сло во, как то га ва ще мо гат да пред с та вят ис ти на та в 
прив ле ка тел на свет ли на пред оне зи, ко и то са по ве ре ни на тях на та гри жа? 

Уче ни кът на съ бот но то учи ли ще тряб ва да бъ де се ри о зен в ста ра ни-
я та си. Той тряб ва да ко пае дъл бо ко и с най-го ля ма гриж ли вост да тър си 
скъ пи те ис к ри на ис ти на, съ дър жа щи се в сед мич ни те уро ци. Не тряб ва 
да се пре неб рег ват при ви ле ги и те и бла гоп ри ят ни те слу чаи, ко и то се га им 
се пред ла гат – да ста нат ве щи в Пи са ни е то. Бог же лае всич ки, ко и то из по-
вяд ват, че са Не го ви пос ле до ва те ли да се снаб дят ос нов но с до ка за тел с т ва 
за уче ни я та на Не го во то Сло во. Ко га и къ де по-доб ре мо же да се по лу чи 
то ва, ако не през мла ден чес ки те го ди ни в съ бот но то учи ли ще? Ро ди те ли те 
не тряб ва в ни ка къв слу чай да се от на сят ин ди фе рен т но към то зи въп рос. 
Спи са ние „Ре вю”, 26 но ем в ри 1878 г. 

Ни кой не ще ра бо ти в съ бот но то учи ли ще или въз дър жа тел но то де ло, 
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без да по жъ не изо бил на жет ва, и то не са мо в края на све та, а и в се гаш ния 
жи вот. Са мо то ста ра ние да прос вет ли и да бъ де за бла гос ло ве ние на дру ги 
го пра ви сам той да има по-яс ни и ши ро ки въз г ле ди. Ис ти на та ни ста ва тол-
ко ва по-яс на, кол ко то по ве че се тру дим да я обяс ня ва ме на дру ги те. Тя се 
от к ри ва пред са мия тъл ко ва тел с но ва кра со та и с но ва си ла.  СЦ, т 5, с.121.

 Съ бот но-учи лищ но то де ло е важ но, и всич ки, ко и то про я вя ват ин те рес 
към ис ти на та, тряб ва да се ста ра ят да го нап ра вят ус пеш но. – Пак там, 
стр.127.

На мно го мес та мо гат да се ос но ват гру пи от па зи те ли на съ бо та та. 
Чес то те мо же да бъ дат   мно го мал ки, но не тряб ва да се пре неб рег ват. Не 
тряб ва да се изос та вят да зам рат по лип са на под хо дя щи лич ни ста ра ния 
и обу че ние. Де ло то не тряб ва да се на пус ка преж дев ре мен но. Пре ди да 
на пус не те ед но мяс то, за да оти де те на дру го, гле дай те всич ки да бъ дат 
ве щи в ис ти на та, ут вър де ни във вя ра та и да про я вя ват ин те рес и учас тие 
към все ки клон на де ло то...

В ра бо та та на ми си о нер с ки те по ле та е до ка за но, че кол ко то и блес тящ 
да е та лан тът на про по вед ни ка, пре неб рег не ли се прак ти чес ка та част, 
имен но: въз пи та ва не то им как да ра бо тят, как да ръ ко во дят съб ра ние, как 
да из вър ш ват своя дял в ми си он с ка та ра бо та, как да пе че лят ду ши с ус пех, 
то га ва всич ка та ра бо та ще бъ де поч ти за гу бе на. И в съ бот но то учи ли ще 
има да се из вър ш ва мно го не що, за да бъ дат до ве де ни хо ра та да съз на ят 
сво я та длъж ност и да из вър шат своя дял. Бог ги зо ве да ра бо тят за Не го, а 
про по вед ни ци те тряб ва да нап рав ля ват тех ни те ста ра ния. СЦ, т. 5, с. 256.

След ка то спо ме на ва за вяр ност та на Ха лев, Ан на и дру ги, сви де тел с-
т во то каз ва: 

Та ка ва тър пе ли ва, мо лит с т ве на и пос то ян с т ву ва ща пре да ност, как ва то 
при те жа ва ха те зи Бо жии све тии, е ряд ко не що. Но ето, цър к ва та не мо же 
да ус пее без нея. Тя е нуж на, как то в цър к ва та, та ка и в съ бот но то учи ли ще 
и в об щес т во то. Пак там, стр.304

Съ бот но то учи ли ще е един ва жен клон от ми си о нер с ко то де ло, не сам 
за що то за поз на ва мла ди и ста ри с Бо жи е то Сло во, но за що то съ буж да у 
тях лю бов към Не го ви те све ти ис ти ни и же ла ние да ги изу ча ват за се бе си. 
А най-ве че то по у ча ва всич ки да ръ ко во дят жи во та си съг лас но Не го ви те 
све ти уче ния. Пак там, стр.389

При ед но съб ра ние, про ве де но в 1884 г. сес т ра Вайт ка за: “По мо ле-
на, аз го во рих око ло три де сет ми ну ти, пре дуп реж да вай ки да не ос та вят 
съ бот но то си учи ли ще да за па да в ед на сис те ма от фор мал нос ти. Ние 
не тряб ва да се стре мим да под ра жа ва ме не дел ни те учи ли ще, ни то да 
под дър жа ме ин те рес чрез пред ла га не на пре мии. Да ва не то на наг ра ди 
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би съз да ло съ пер ни чес т во, за вист и рев ност, до ка то да же и те зи, ко и то 
са най-при леж ни и дос той ни ще из в ле кат твър де мал ко пол за. Уче ни-
ци те не тряб ва да се опит ват кол ко сти хо ве мо гат да на у чат и пов та рят, 
за що то за ам би ци оз но то де те то ва ще бъ де го ля мо нап ре же ние, а ос та-
на ли те пък ще се обез сър чат. Не пра ве те опи ти с ни кой от те зи ме то ди 
във ва ше то съ бот но учи ли ще. Не ка пред се да те ли и учи те ли по ла гат 
всич ки въз мож ни ста ра ния да има в учи ли ще то жи вот и ин те рес. Как во 
бла гос ло ве ние ще ше да има, ако всич ки по у ча ва ха, как то Исус по у ча-
ва ше! Той не се стре ме ше да прив ли ча вни ма ни е то чрез крас но ре чие 
или чрез гран ди оз ност на ми съл та. Нап ро тив, Не го ви ят език бе ше ясен, 
а мис ли те Му из ра зя ва ни с най-го ля ма прос то та. Но Той го во ре ше с 
лю бя ща се ри оз ност. При пре по да ва не на уро ка, бъ де те кол ко то е въз-
мож но по-по доб ни на Не го. Нап ра ве те уро ци те ин те рес ни. Не ка все ки 
учи тел по ка же, че е на у чил уро ка ос нов но и че из вън ред но мно го се 
ин те ре су ва от не го. Не ка ня ма ле ко мис ле но, по вър х нос т но тъл ку ва не 
на Све ще но то Пи са ние, а все ки да се под гот ви да оти де до дъ но то на 
пред с та ве ния пред мет. 

Ро ди те ли те тряб ва да счи тат за свой свят дълг да нас тав ля ват де ца та си 
в Бо жи и те за ко ни и изис к ва ния, как то и в про ро чес т ва та. Те тряб ва да ги 
въз пи та ват вкъ щи и са ми те да про я вя ват ин те рес към съ бот но-учи лищ ни те 
уро ци. Ка то изу ча ват уро ци те за ед но с де ца та си, те при да ват важ ност на 
из не се на та в уро ци те ис ти на и по ма гат да се съз да де лю бов към поз на ва не 
на Биб ли я та. –    Ри вю , 21 ок том в ри 1884 г.

На ши те съ бот ни учи те ли, ко и то тряб ва да обу ча ват де ца и юно ши, са 
твър де по вър х нос т ни. Ръ ко во ди те ли те им тряб ва да ко па ят по-дъл бо ко. Те 
тряб ва да вла гат по ве че ми съл и по ве че упо рит труд в ра бо та та, ко я то вър-
шат. Тряб ва да бъдт по-при леж ни уче ни ци на Биб ли я та и да имат по-дъл бо ка 
ре ли ги оз на опит ност, за да зна ят как да ръ ко во дят съ бот но то учи ли ще по 
Бо жие на реж да не, и как да до веж дат де ца и юно ши при Спа си те ля. Съ бот-
но то учи ли ще е един клон от де ло то, кой то ли нее по ра ди лип са на уме ли, 
про ни ца тел ни мъ же и же ни, ко и то чув с т ву ват от го вор ност та си спря мо 
Бо га да из пол з ват сво и те та лан ти не за да се по каз ват, не за тщес ла вие, а 
за да вър шат доб ро. – Ри вю, 21 юни 1887 г. 

Има ше един общ пред се да тел на съ бот ни учи ли ща, кой то при един 
слу чай про из не се в ед но съ бот но учи ли ще ед на су ха, об шир на и бе зин те-
рес на реч. Ед на май ка за пи та де сет го диш на та си дъ ще ря да ли й ха рес ва 
съб ра ни е то и „как во ка за про по вед ни кът?”. Мал ко то мо ми че от го во ри ло: 
„Той ка за, и той ка за, и той ка за, и ни що не ка за”. Раз би ра се, ние не же ла ем 
на ша та ра бо та да бъ де та ка ва. Ние са ми те се нуж да ем от въз мож но най-
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доб ро обу че ние за ра бо та та, та с ус пех да по у ча ва ме и дру ги те на не ща та, 
ко и то сме на у чи ли са ми ние. -   Ри вю, 26 юли 1887 г.

                                  Ðå ëè ãè îç íà îïèò íîñò íà äå öà òà
      Ðåëèãèÿòà ïîìàãà íà äåöàòà äà ñå ó÷àò ïî-äîáðå è äà èçâúðøâàò ïî-
âÿðíî ðàáîòàòà ñè. Åäíî ìàëêî äâàíàäåñåòãîäèøíî ìîìè÷å ðàçêàçâàøå ñ 
ïðîñòè÷êè äóìè ôàêòà, ÷å å õðèñòèÿíêà.  Àç íå îáè ÷àõ äà ó÷à,  à äà èãðàÿ.  
Â ó÷è ëè ùå áÿõ ëå íè âà è ÷åñ òî îòè âàõ ñ í íè óðî öè. Ñå ãà àç ó÷à âñå êè óðîê 
äîá ðå, çà äà óãî äÿ íà Áî ãà. Òî ãà âà ïðà âåõ ïà êîñ òè â ó÷è ëè ùå. Êî ãà òî ó÷è-
òåë êà òà íå ìå ãëå äà øå, àç ðàç ñ ìè âàõ äðó ãè òå äå öà ñ ðàç íè øå ãè. Ñå ãà èñ êàì 
äà óãî äÿ íà Áî ãà, êà òî ñå äúð æà äîá ðå è ñïàç âàì ó÷è ëèù íè òå íà ðåä áè. Àç 
áÿõ ñå áå ëþ áè âà âêú ùè, íå æå ëà åõ äà èç ïúë íÿ âàì ïî ðú÷ êè è ñå ìðú ùåõ, 
êî ãà òî ìà ìà ìå âèê íå øå îò èã ðà, çà äà è ïî ìîã íà íå ùî. Ñå ãà ìè äîñ òà âÿ 
èñ òèí ñ êà ðà äîñò äà ïî ìà ãàì íà ìà ìà è äà è ïî êà æà, ÷å ÿ îáè ÷àì.”
      Íå ó÷å òå äå öà òà ñ оглед на това, едва когато бъдат някога достатъчно 
големи  да се по ка ят и по вяр ват в ис ти на та. Ако бъ дат нас тав ля ва ни пра вил-
но, мно го мал ки де ца мо гат да имат пра вил ни въз г ле ди за сво е то със то я ние 
ка то греш ни ци и за пъ тя на спа се ни е то чрез Хрис та. – СУР, яну а ри 1889 г.

На ши те пред се да те ли и учи те ли в съ бот но то учи ли ще тряб ва да са 
чес то на мо лит ва. Ед на ду ма, ка за на на вре ме, мо же да бъ де доб ро се ме за 
мла ди те умо ве и да има за ре зул тат ня кои мла ди но зе да се от п ра вят в ис-
тин с кия път, а ед на пог реш на ду ма мо же да от ве де но зе те в ги бел. – Ре вю, 
24 юни 1890 г.

В по ръч ка та си на Пе тър, Спа си те лят най-пър во го за мо ли: „Па си агън-
ца та Ми”, а пос ле за по вя да: „Па си ов це те ми”. В ли це то на апос то ла Хрис-
тос се об ръ ща към всич ки Свои ра би: „Па се те агън ца та ми”. Уве ща вай ки 
уче ни ци те Си да не през рат ня кой от мал ки те, Исус се об ръ ща и към всич ки 
Не го ви уче ни ци през дъл ги те ве ко ве. Лю бов та и гри жа та за де ца та, ко я то 
Той сам про я ви, е це нен при мер за Не го ви те пос ле до ва те ли. Ако уче ни ци те 
в съ бот но то учи ли ще чув с т ву ват лю бов та, ко я то би тряб ва ло да чув с т ву ват 
към те зи аг не та от ста до то, още мно го от тях щя ха да бъ дат спе че ле ни в 
Хрис то во то ста до. Пов та ряй те на де ца та при все ки удобен случай 

 нна ро да. Тряб ва да по у ча ват дру ги те как во да вър шат. Тряб ва да нас тав-
ват на ро да как мо же да дой де при Бо га и как мо же да во ди дру ги при Не го. 
–  Спе ци ал ни сви де тел с т ва  англ., ста тия „На ши те кон фе рен ции”, стр.12

На ед но ра бот но съб ра ние, ко га то е раз г леж дан въп ро са, как ва ра бо та 
тряб ва да се из вър ш ва през вре ме на кон фе рен ци я та,са раз г ле да ни след-
ни те въп ро си и от го во ри:

Въп рос: - Мис лиш ли, сес т ра Уайт, че обу ча ва не то на ра бот ни ци за 
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съ бот но то учи ли ще спа да под точ ка: „Обу ча ва не на кол пор тьо ри, на ми-
си он с ки ра бот ни ци, уреж да не на учи ли ща по гот вор с т во” ?

От го вор: - Точ но та ка. Са мо то съ бот но учи ли ще не е мяс то за по доб на 
ра бо та. Тя тряб ва да се из вър ши, но тя си има сво е то вре ме и мяс то. 

Въп рос: - То га ва да сви ка ме ед но съ бот но-учи лищ но съб ра ние за та зи 
цел ли?

От го вор: - То ва е доб ре и не ка те зи,  ко и то имат от го вор нос ти в съ-
бот но то учи ли ще, да се гри жат за то ва де ло, а не да за дър жат всич ки хо ра 
там /в кон фе рен ци ал ни те съб ра ния на от к ри то/, за да слу шат те зи час т ни 
въп ро си. Всич ки те ня мат ра бо та в то зи клон. Вре ме то е твър де скъ по, за 
да се пре кар ва по то зи на чин. –  Спе ци ал ни сви де тел с т ва, англ., ста тия 
„На ши те кон фе рен ции”, стр.43

По ръч ка та, ко я то Хрис тос да де на Пе тър пре ди въз не се ни е то си, бе ше: 
„Па си агън ца та Ми, па си ов це те Ми”. Та зи по ръч ка е да де на и на все ки 
про по вед ник и ра бот ник. Но ра бо та та е би ла неб ре же на. На ис ти на, сто ре но 
е не що за въз пи та ни е то и ре ли ги оз но то обу че ние на мла ди те, но все още 
има го ля ма нуж да. Мно зи на още се нуж да ят да бъ дат на сър че ни и под к-
ре пе ни. Не е по ло жен то зи ли чен труд, кой то слу ча ят изис к ва. Не са мо 
про по вед ни ци са неб ре жи ли от нос но то ва се ри оз но де ло за спа ся ва не на 
мла деж та, а и цър ков ни те чле но ве са за дъл же ни пред Гос по да ря за тях но то 
рав но ду шие и пре неб рег нат дълг.

Гос под не се прос ла вя, ко га то де ца та се пре неб рег ват и от ми на ват. Те 
тряб ва да бъ дат въз пи та ва ни, дис цип ли ни ра ни и тър пе ли во обу ча ва ни. Те се 
нуж да ят от не що по ве че, от кол ко то слу чай на бе леж ка, не що по ве че, от кол-
ко то ед на са мо ду ма на на сър че ние. Те се нуж да ят от ста ра тел на, гриж ли ва 
ра бо та, из вър ш ва на с мо лит ва. Сър це, из пъл не но с лю бов и сим па тия, ще 
до кос не сър ца та на мла ди те, ко и то, оче вид но, са без г риж ни и без на деж д-
ни. –Ри вю, 10 яну а ри 1899 г.

Влияниетонаучителя
На ши ят соб с т вен ха рак тер и опит ност оп ре де лят на ше то вли я ние над 

дру ги те. За да убе дим дру ги те в си ла та на Хрис то ва та бла го дат, са ми те ние 
тряб ва да сме из пи та ли та зи си ла в на ши те сър ца и жи вот. Еван ге ли е то, ко-
е то пред ла га ме за спа се ние на ду ши, тряб ва да е Еван ге ли е то, пос ред с т вом 
ко е то са би ли спа се ни на ши те ду ши. Са мо чрез жи ва вя ра в Хрис та ка то 
в ли чен Спа си тел е въз мож но да нап ра вим вли я ни е то си та ко ва, че да се 
чув с т ву ва в не вяр ва щия свят. Ако ис ка ме да из в ли ча ме греш ни ци из бър-
зод ви же що то се те че ние, на ши те соб с т ве ни но зе тряб ва да са зат вър де ни 
здра во на Ска ла та – Исус Хрис тос. 
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Зна кът на хрис ти ян с т во то не е вън шен – но се не на кръст или ко ро на, 
но е до ло ви ма та връз ка на чо ве ка с Бо га. Све тът тряб ва да се убе ди, чрез 
си ла та на Не го ва та бла го дат, изя ве на в пре об ра зя ва не то на ха рак те ра, че 
Бог е из п ра тил Си на Си ка то Не гов Из ку пи тел. Ни кое дру го вли я ние, ко е то 
об ръ ща чо веш ка та ду ша ня ма та ка ва си ла, как то вли я ни е то на един не се-
бе лю бив жи вот. Най-сил но то до ка за тел с т во в пол за на Еван ге ли е то е един 
лю бящ и мил хрис ти я нин. – В стъп ки те на ве ли кия Ле кар, стр.469, 470

Пом не те, че вие не мо же те да поз на ва те сър ца та. Вие не зна е те мо ти ви-
те, ко и то са про дик ту ва ли де ло то, ко е то виж да те ка то пог реш но. Мно зи на 
не са по лу чи ли пра вил но въз пи та ние. Тех ни те ха рак те ри са из к ри ве ни, 
те са твър ди и гнев ли ви, и из г леж дат из в ра те ни във вся ко от но ше ние. Но 
Хрис то ва та бла го дат мо же да ги пре об ра зи. Ни ко га не ги от х вър ляй те, ни-
ко га не ги до веж дай те в обез сър че ние и от ча я ние ка то им ка же те: „Ти ме 
ра зо ча ро ва и аз ня ма ве че да се опит вам да ти по ма гам”. Са мо ня кол ко ду-
ми, из го во ре ни на бър зо в раз д раз не но със то я ние – тък мо как во то смя та ме 
че зас лу жа ват – мо гат да скъ сат връз ки те на вли я ние, ко и то тряб ва ше да 
свър жат тех ни те сър ца с на ши те. 

Неп ро ти во ре чив жи вот, тър пе ли во по на ся не, спо ко ен дух при пре диз ви-
ка тел с т во са ви на ги най-убе ди тел но то до ка за тел с т во и най-мощ ни ят апел. 
Ако вие сте има ли слу чаи и пре и му щес т ва, ко и то не са би ли дос то я ние на 
дру ги, взе ме те то ва под съ бо ра же ние и бъ де те ви на ги мъ дър, гриж лив и 
не жен учи тел.

За да по лу чи те ясен и дъл бок от пе ча тък на ня кой пе чат вър ху во сък, 
вие не уд ря те пе ча та вър ху во съ ка бър зо и с все си ла, а вни ма тел но и пос-
те пен но го на тис ка те, до ка то се вдъл бае и от пе ча та. Пос тъп вай по съ щия 
на чин и с чо веш ка та ду ша. В неп ре къс на тост та на хрис ти ян с ко то вли я ние 
се крие не го ва та си ла. А то ва за ви си от пос то ян с т во то, с ко е то ти от к ри-
ваш ха рак те ра на Хрис тос. По мог ни на те зи, ко и то са сбър ка ли, ка то им 
раз ка жеш тво и те опит нос ти. По ка жи как, ко га то си нап ра вил гру би греш-
ки, тър пе ни е то, лю без ност та и по мощ та на тво и те съ ра бот ни ци са ти да ли 
ку раж и на деж да. 

До съ да ти ни ко га не ще уз на еш вли я ни е то на лю без но то и вни ма тел но 
от на ся не от твоя стра на към без раз съд ния и не дос той ния. Ко га то сме из п ра-
ве ни пред неб ла го дар ност и зло у пот ре бя ва не със свя то до ве рие, ние би ва ме 
под бу де ни да по ка жем през ре ние или въз му ще ние. Ви нов ни ят очак ва то ва, 
той се е при гот вил за не го. Но лю без но то тър пе ние го из не над ва и чес то 
пъ ти съ буж да доб ри те за лож би и съз да ва коп неж за по-бла го ро ден жи вот. 
-  В стъп ки те на ве ли кия Ле кар, англ., стр.494, 495  

Вся ко об щес т во в жи во та изис к ва уп раж ня ва не на се бев ла де ние, сниз-
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хож де ние и съ чув с т вие. Ние се раз ли ча ва ме тол ко ва мно го по тем пе ра мент, 
на ви ци, въз пи та ние, че на ши те пъ ти ща при вид но се раз к ло ня ват. Ние съ-
дим раз лич но. На ши те раз би ра ния вър ху ис ти на та, на ши те идеи по от но-
ше ние жи во та, не са ед нак ви във вся ко от но ше ние. Ня ма на зе мя та два ма, 
чи я то опит ност да е ед нак ва във вся ка осо бе ност. Из пи ти те на еди ния не 
са из пи ти на дру гия. За дъл же ни я та, ко и то за еди ния са ле ки, за дру гия са 
най-труд ни и за бър ка ни. 

Чо веш ка та при ро да е тъй сла ба, тъй неп рос ве те на, тъй нак лон на към 
пог реш но схва ща не, че все ки тряб ва да бъ де вни ма те лен в пре цен ка та си 
към дру гия. Ние зна ем твър де мал ко как во зна че ние оказ ват на ши те де ла 
вър ху опит ност та на дру ги те. То ва, ко е то сто рим или ка жем, за нас мо же 
да бъ де са мо кра тък мо мент, но ако би ха се от во ри ли очи те ни, бих ме ви-
де ли, че от не го про из ли зат най-важ ни ре зул та ти за доб ро или за зло. – Пак 
там, стр.483 

Учителитетрябвадасестремяткъмусъвършенстване
Тъй ка то ха рак те рът е тол ко ва ев тин и око ло мла ди те има тол ко ва под-

п рав ки, нуж но е ду ми те, раз по ло же ни е то и по ве де ни е то ни да пред с та вят 
бла го род но то и ис тин с ко то. Де ца та от к ри ват мно го бър зо прит вор с т во то и 
как ва да е дру га сла бост и не дос та тък. Учи те лят не мо же да спе че ли ува же-
ни е то на сво и те уче ни ци по друг на чин, ос вен ка то от к рие в своя ха рак тер 
съ щи те прин ци пи, на ко и то ис ка да на у чи де ца та...

Но ус пе хът на учи те ля не за ви си тол ко ва мно го от то ва как во е пос тиг-
нал, а по ве че от то ва към как во се стре ми. Ис тин с ки ят учи тел не се за до-
во ля ва с глу па ви мис ли, с ле нив ум или сла ба па мет. Той тър си пос то ян но 
по-вис ши пос ти же ния и по-доб ри ме то ди. Не го ви ят жи вот се от ли ча ва с 
пос то я нен рас теж. В ра бо та та на та къв учи тел ли чи прес но та, съ жи ви тел на 
си ла, ко я то въ о ду ше вя ва и уче ни ци те му... 

Не об хо ди ми са учи те ли, ко и то са спо соб ни да схва щат бър зо и да из-
пол з ват всич ки слу чаи   да вър шат доб ро. Не об хо ди ми са та ки ва учи те ли, 
ко и то съ че та ват ен ту си а зъм и ис тин с ко бла го род с т во, ко и то имат дар ба да 
кон т ро ли рат уче ни ци те и са „год ни да учат”, ко и то мо гат да вса дят мис ли, 
съ бу дят енер гия и да да дат ку раж и жи вот.

Пре и му щес т ва та на учи те ля мо гат да бъ дат ог ра ни че ни, та ка нап ри мер, 
той да не при те жа ва та ки ва ви со ки ли те ра тур ни ка чес т ва, как ви то са же ла-
тел ни, но ако има ве рен усет към чо веш ка та при ро да, ако оби ча ра бо та та 
си, ако оце ня ва ней но то зна че ние и е взел ре ше ние да се усъ вър шен с т ву ва, 
ако е го тов да ра бо ти се ри оз но и с пос то ян с т во, той ще схва не нуж ди те на 
уче ни ци те и със своя сим па ти чен, прог ре си вен дух ще ги въ о ду ше ви да го 
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след ват, ко га то се опит ва да ги во ди нап ред и на го ре. 
Де ца та и юно ши те, ко и то се на ми рат под гри жа та на един учи тел се 

раз ли ча ват мно го по нак лон нос ти, оби чаи и въз пи та ние. Ня кои ня мат оп-
ре де ле ни на ме ре ния и по ло жи тел ни прин ци пи. Те тряб ва да се съ бу дят, за 
да ви дят сво и те от го во нос ти и въз мож нос ти...

Учи те лят, кой то схва ща удоб ни те мо мен ти и при ви ле ги и те, ко и то му 
се пред ла гат, ня ма да поз во ли ни що да въз п ре се ри оз но то му ста ра ние към 
усъ вър шен с т ву ва не. Той ня ма да ща ди си ли те си, за да пос тиг не най-ви-
со ко то стъ па ло на съ вър шен с т во. Всич ко, ко е то же лае да бъ дат уче ни ци те 
му, ще се стре ми да бъ де са ми ят той...

Те зи, ко и то же ла ят да обуз да ват дру ги, тряб ва пър во се бе си да обуз да-
ват. Ако се от на сяш с де те или юно ша гнев ли во, са мо ще въз бу диш не го-
во то не го ду ва ние. Ко га то ро ди те ли те или учи те лят из ле зе от не тър пе ние 
и е в опас ност да го во ри не ра зум но, не ка за мъл чи. Чу дес на си ла се крие 
в мъл ча ни е то! 

Учи те лят тряб ва да очак ва сре ща с из в ра те ни тем пе ра мен ти и ожес то-
че ни сър ца. Но в об нос ки те си към тях не ка той ни ко га не заб ра вя, че сам 
е бил ня ко га де те, нуж да е що се от дис цип ли на, до ри и се га, с всич ки свои 
пре и му щес т ва на въз раст та, въз пи та ни е то и опит ност та той чес то пъ ти 
гре ши и се нуж дае от ми лост и сниз хож де ние. При въз пит ва не на мла ди те 
той тряб ва да знае, че има ра бо та с чо веш ки съ щес т ва, ко и то, съ що как то 
не го, при те жа ват зли нак лон нос ти. Те тряб ва те пър ва да учат поч ти всич-
ко, а за ня кои то ва е мно го по-труд но, от кол ко то за дру ги. С тъ пия уче ник 
учи те лят тряб ва да се от на ся тър пе ли во. Да не осъж да нез на ни е то му, а да 
из пол з ва все ки слу чай, за да го на сър чи - с чув с т ви тел ни, нер в ни уче ни ци 
тряб ва да се от на ся мно го неж но. Чув с т во то за соб с т ве но не съ вър шен с т-
во у учи те ля ще го ка ра да от к ри ва пос то ян но лю бов и сниз хож де ние към 
те зи, ко и то съ що имат да се бо рят с труд нос ти. 

Пра ви ло то на Спа си те ля - „Всич ко, ко е то ис ка те да пра вят на вас чо-
ве ци те, съ що то пра ве те и вие на тях”, тряб ва да бъ де пра ви ло за всич ки, 
ко и то по е мат въз пи та ни е то на де ца и юно ши. Те са по-мла ди те чле но ве 
на Бо жи е то се мейс т во, съ нас лед ни ци с нас в бла го дат та на жи во та. То ва 
пра ви ло тряб ва да се спаз ва свя то спря мо най-тъ пия, най-мла дия и най-
глу па вия, до ри и спря мо гре ша щи те и бун ту ва щи те се...

Бо жес т ве ни ят Учи тел тър пи гре ша щи те. Въп ре ки всич ка та раз ва ла 
лю бов та Му не из с ти ва, ста ра ни я та Му да ги спе че ли не прес та ват. С прос-
т ре ни ръ це Той ча ка да при вет с т ву ва с „доб ре дош ли” от но во и от но во гре-
ша щи те, бун ту ва щи те се, до ри и от с тъ пи ли те. Сър це то Му е до кос на то от 
без по мощ ност та на мал ко то де те, пред мет на гру бо тре ти ра не и об нос ки. 
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Ви кът на чо веш ко то стра да ние ни ко га не дос ти га ухо то Му нап раз но. Ма кар 
всич ки да са скъ пи в Не го ви те очи, все пак гру би те, мрач ни те, упо ри ти те 
тем пе ра мен ти прив ли чат най-мно го Не го во то съ чув с т вие и лю бов. Той мо-
же да прос ле ди всич ко, от при чи на до дейс т вие. Он зи, кой то е най-лес но 
из ку ша ван, е най-нак ло нен да бър ка, той е осо бен пред мет на вни ма ние и 
за ин те ре со ва ност от Не го ва стра на. 

Все ки ро ди тел и все ки учи тел тряб ва да под х ран ва ста но ви ще то на 
Он зи, Кой то пра ви де ло то на опе ча ле ния, стра да щия и из ку ша ва ния свое 
соб с т ве но де ло. Той тряб ва да бъ де та къв, кой то мо же „да съ чув с т ву ва на 
не ве жи те и на заб лу де ни те, за що то са ми ят бе на то ва рен с бо лест”. Исус 
се от на ся с нас мно го по-доб ре, от кол ко то зас лу жа ва ме. И тъй, как то Той 
се от на ся с нас, ние тряб ва да се от на ся ме към дру ги те. Не е оп рав да но 
дър жа не то на ни кой ро ди тел или учи тел, ко е то не при ли ча на дър жа не то, 
ко е то Спа си те лят би имал при съ щи те об с то я тел с т ва. – Въз пи та ние, англ., 
стр.277-295

Изучаванесмолитва
Ние тряб ва да вло жим при изу ча ва не то на Биб ли я та всич ки те си ду хов ни 

си ли и да нап рег нем ра зу ма си, за да схванм дъл бо ки те бо жес т ве ни не ща, 
до кол ко то то ва е въз мож но за смър т ни те. Все пак не тряб ва да заб ра вя ме, 
че осо бе но то ка чес т во на де ца та, да се ос та вят да бъ дат нап рав ля ва ни, и 
тях на та под чи не ност са ис тин с ки ят дух на уче не. Биб лейс ки труд нос ти 
ни ко га не мо гат да бъ дат над ви ти по съ щия на чин, кой то се при ла га при 
ра зу ча ва не то на фи ло соф с ки въп ро си. Ние не тряб ва да се от с ла ня ме при 
изу ча ва не то на Биб ли я та на съ ща та са мо у ве ре ност, с ко я то тъй мно го хо-
ра прис тъп ват в об ласт та на на у ка та, но с бла го го вей но до ве рие в Бо га и 
с ис к ре но же ла ние да поз на ем Не го ва та во ля. Тряб ва да дой дем с един 
сми рен дух, же ла ещ да на у чи не що, за да по лу чим поз на ние на ве ли кия Аз 
Съм, ина че зли ан ге ли тъй ще зас ле пят ра зу ма ни и тъй ще за ко ра вят ви , че 
истината не ще ни прави никакво впечатление.

Вся ка част от Све то то Пи са ние, ко я то уче ни мъ же пред с та вят ка то тай на 
или обяс ня ват ка то не важ на, е пъл на с уте ха и нас тав ле ния за он зи, кой то е 
бил по у чен в Хрис то во то учи ли ще. Ед на при чи на за то ва, че мно го бо гос-
ло ви ня мат яс но раз би ра не за Бо жи я та во ля, е, че зат ва рят очи те си за ис ти-
ни те, ко и то не ис кат да при е мат в жи во та си. Раз би ра не то на биб лейс ки те 
ис ти ни не за ви си тол ко ва от мно го мъд ру ва ния, кол ко то от ис к ре ност та на 
на ме ре ни е то, от се ри оз но то же ла ние за прав да та. 

Биб ли я та ни ко га не би ва да се изу ча ва без мо лит ва. Са мо Свя ти ят Дух 
мо же да ни вну ши ис ти на та на лес но раз би ра е ми те час ти и да ни пред па зи 
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от из к ри вя ва не на труд но раз би ра е ми те ис ти ни. Чрез по мощ та на не бес ни 
ан ге ли се под гот вят сър ца та да мо гат да раз би рат Бо жи е то со ло во тъй, че 
ние да бъ дем оча ро ва ни от не го ви те ху бос ти, упъ те ни чрез не го ви те нас-
тав ле ния и на сър че ния и под к ре пе ни чрез не го ви те обе ща ния. Мол ба та на 
псал мис та: „От во ри очи те ми, за да гле дам  чу де са та на Твоя за кон” тряб ва 
да ста не на ша соб с т ве на. Из ку ше ни я та ни се явя ват чес то пъ ти неп ре о до-
ли ми, по не же из ку ша е ми ят по ра ди пре неб рег ва не мо лит ва та и изу ча ва не-
то на Биб ли я та не мо же вед на га да си при пом ни Бо жи и те обе ща ния и да 
от б лъс не са та на с биб лейс ки те оръ жия. Оба че ан ге ли се опъл ч ват око ло 
тия, ко и то же ла ят да бъ дат по у че ни в бо жес т ве ни те не ща, и във вре ме на 
го ле ми нуж ди те ще им при пом нят тък мо ис ти ни те, от ко и то се нуж да ят. 
- Ве ли ка та бор ба, стр.497, 498.
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